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mengenai motif/tujuan penyalahgunaan, bahaya radiologi dan asal 
bahan tersebut harus bisa dijawab dan dijelaskan. Untuk itu, adalah 
penting bagi Indonesia untuk membangun dan mengembangkan 
kemampuan forensik nuklir agar bisa menjawab pertanyaan ter-
sebut, karena forensik tradisional yang ada di Kepolisian adalah 
untuk menangani bagian kriminal, seperti identifikasi tersangka 
kriminal, dan tidak untuk menangani aspek radiologi.

Forensik nuklir adalah teknik yang digunakan untuk mengi-
dentifikasi asal usul bahan nuklir/radioaktif. Tujuan dari pene-
lusuran asal bahan tersebut adalah untuk meningkatkan protek-
si fisik dan mencegah terulangnya kejadian/penyalahgunaan di 
masa depan. Oleh sebab itu, forensik nuklir merupakan salah satu 
instrumen penting dalam sistem keamanan nuklir, terutama terkait 
dengan aspek penegakan hukum. Pengembangan forensik nuklir 
juga diperlukan untuk mengaktifkan kerjasama internasional me-
lalui komunitas forensik nuklir internasional, baik melalui GICNT 
(Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism), nuclear forensics 
ITWG (International Technical Working Group) ataupun melalui 
fasilitasi oleh IAEA. 

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi ke-
mampuan forensik nuklir yang ada di Indonesia dan perannya da-
lam investigasi kejadian keamanan nuklir; serta membandingkan 
kemampuan yang ada dengan rekomendasi dokumen IAEA Nucle-

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Keamanan nuklir telah menjadi isu global, sehingga kewajiban 
menjamin keamanan nuklir menjadi tanggung jawab setiap nega-
ra, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan 
yang terletak di pertengahan bumi utara dan selatan, secara inter-
nasional dilalui jalur lalu lintas perdagangan dunia, dan secara na-
sional jalur lalu lintas perdangangannya banyak melalui jalur laut. 
Indonesia banyak memiliki akses keluar masuk melalui pelabuhan, 
baik pelabuhan besar untuk perdagangan internasional maupun 
pelabuhan kecil untuk keperluan domestik. Meskipun demikian, 
tidak semua pelabuhan di Indonesia memiliki real portal monitor. 
Keadaan ini memungkinkan perpindahan sumber illicit trafficking 
dari satu pulau ke pulau lainnya ataupun memungkinkan Indone-
sia sebagai tempat tujuan atau tempat transit sumber illicit traffick-
ing internasional ke negara lainnya. 

Kejadian kegagalan keamanan nuklir tidak hanya dapat berasal 
dari dalam negeri, melainkan juga dapat berasal dari luar negeri dan 
berdampak bagi Indonesia. Beberapa laporan mengenai penemuan 
dan penyitaan bahan nuklir dan sumber radioaktif terus mendapat 
perhatian masyarakat internasional terkait dengan dampak bahaya 
radiasi yang mungkin ditimbulkan. Bagi pihak berwenang, yaitu 
Kepolisian dan BAPETEN, setelah bahan nuklir/radioaktif tersebut 
berhasil dideteksi dan diamanankan, maka pertanyaan selanjutnya 
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ABSTRAK

Telah dilakukan suatu kajian terhadap kemampuan forensik nuklir yang ada di Indonesia dibandingkan dengan persyaratan dokumen 
IAEA Nuclear Security Series No. 2: Technical Guide “Nuclear Forensic Support”. Kajian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang 
ada terkait peran forensik nuklir dalam investigasi kejadian keamanan nuklir. Selanjutnya dibuat rekomendasi untuk mengisi kesenjangan 
yang ada, sehingga forensik nuklir di Indonesia dapat berperan secara maksimal dalam investigasi kejadian keamanan nuklir dan sebagai 
instrumen untuk berperan aktif di dalam komunitas forensik nuklir internasional. Rekomendasi meliputi: penguatan koordinasi dan kerjasa-
ma antar instansi dan lintas keahlian, mulai dari respon kejadian sampai dengan analisa barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan akhir 
yang bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum; peningkatan kompetensi staf melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler dan 
kontinu; peningkatan infrastruktur forensik nuklir dan peningkatan kerja sama forensik nuklir regional dan internasional.
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ABSTRACT

A study on the capability of nuclear forensics in Indonesia compared with the requirements of the IAEA Nuclear Security Series documents No. 2: 
Technical Guide “Nuclear Forensic Support” has conducted. The aims to identify the existing gaps related to nuclear forensic role in nuclear security events 
investigations. Furthermore, a recommendation was made to fill the gaps, in order to enhance nuclear forensics role in nuclear security events investiga-
tion, and also as an instrument to contribute in the international nuclear forensics community. Recommendations include: strengthen coordination and 
cooperation among agencies and expertise, ranging from incident response to evidence analysis in order to obtain a final conclusion to be used for law 
enforcement purposes; improvement staff competency through education, regular and continuous training programmed; improvement of nuclear forensics 
infrastructure and increasing nuclear forensics cooperation both regional and international.
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ar Security Series No. 2: Technical Guide “Nuclear Forensic Support”, 
selanjutnya dianalis untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan. 

1.3. Ruang lingkup bahasan

Ruang lingkup bahasan dari makalah ini adalah pembahasan 
kemampuan forensik nuklir di Indonesia, terutama terkait inves-
tigasi kejadian keamanan nuklir; dan analisa gap berdasarkan re-
komendasi dokumen IAEA Nuclear Security Series No. 2: Technical 
Guide “Nuclear Forensic Support”.

2. METODOLOGI
Metode-metode dalam makalah ini adalah dengan identifikasi 

kemampuan nasional berdasarkan: laporan ISE (Integrated Safety 
Evaluation) ke IAEA tahun 2013, serta hasil evaluasi field exercise 
yang dilakukan secara berkala; studi pustaka untuk mengetahui re-
komendasi dan persyaratan pengembangan forensik nuklir; serta 
analisa gap untuk mendapatkan perbaikan terhadap kemampuan 
yang ada saat ini.

3. LANDASAN TEORI

3.1.  Dasar kegiatan forensik nuklir

Kerangka kerja internasional yang secara khusus membahas 
forensik nuklir tidak ada, akan tetapi karena forensik nuklir meru-
pakan salah satu komponen penting dalam keamanan nuklir, maka 
dasar kegiatannya mengacu kepada instrumen keamanan nuklir 
yang sesuai. 

Terdapat beberapa instrumen hukum IAEA tentang keamanan 
nuklir baik yang bersifat mengikat maupun yang tidak mengikat. 
Instrumen hukum yang bersifat mengikat, seperti:
 ◉  Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 

(CPPNM)
 ◉  International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism
 ◉  UN Security Council Resolution 1373
 ◉  UN Security Council Resolution 1540

Instrumen hukum yang bersifat tidak mengikat, seperti:
 ◉  Code of Conduct Keselamatan dan Keamanan Sumber Radioaktif;
 ◉  Rekomendasi Keamanan Nuklir pada Proteksi Fisik Bahan 

Nuklir dan Fasilitas Nuklir (INFCIRC/225/Revision 5); dan
 ◉  Dokumen pedoman IAEA.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia secara 
aktif telah berpartisipasi dalam berbagai upaya kerja sama interna-
sional di bidang keamanan nuklir, yaitu antara lain dalam forum 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir I pada tahun 
2010 yang mengakui adanya ancaman serius terhadap keamanan 
nuklir dan perlunya kerja sama untuk mencapai tujuan menga-
mankan seluruh bahan nuklir, fasilitas nuklir, zat radioaktif dan 
fasilitas radiasi di seluruh dunia. Dalam KTT Keamanan Nuklir 
II pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan 
lebih lanjut atas keamanan nuklir dengan melakukan konversi pe-
manfaatan High Enriched Uranium (HEU) menjadi Low Enriched 
Uranium (LEU) sesuai dengan kepentingan nasional, memasang 
radiation portal monitor di pelabuhan, mengesahkan amandemen 
Konvensi Proteksi Fisik dan Bahan Nuklir, dan memulai proses pe-
ngesahan Konvensi Terorisme Nuklir [5]. Dalam KTT Keamanan 
Nuklir III pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia meneguhkan 
komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama regional dan 
multilateral di samping upaya nasional untuk memastikan keama-
nan nuklir. Indonesia berupaya terus-menerus untuk menjaga ko-
mitmen itu, antara lain dengan langkah-langkah berikut:
 ◉  Indonesia menggunakan bahan bakar uranium berkadar pe-

ngayaan rendah dalam produksi radioisotop dan dalam reaktor 
nuklir riset;

 ◉  Indonesia mulai memasang Radioactive Portal Monitors 
(RPM) di beberapa pelabuhan untuk mengontrol materi nuklir 
dan radioaktif;

 ◉  Indonesia telah menerima Konvensi Internasional untuk Pengen-
dalian Tindak-Tindak Terorisme Nuklir pada Maret 2014; dan

 ◉  Sejak 2013, Pemerintah Indonesia telah mulai menyiapkan 
Rancangan Undang-Undang untuk keamanan nuklir yang 
akan diajukan ke parlemen pada tahun 2015. 

Di samping itu, Indonesia juga selalu mengambil bagian dalam 
kegiatan IAEA untuk topik yang berkaitan dengan keselamatan 
(safety), keamanan (security), dan safeguards. 

Pengesahan konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasi-
onal dan menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga kea-
manan dan perdamaian dunia sesuai dengan tujuan politik bebas 
aktif. Implementasi pengesahan konvensi-konvensi internasional 
yang ada akan memperkuat fondasi hukum dan kerangka hukum 
di Indonesia. Dengan disahkannya konvensi tersebut, dimungkin-
kan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keama-
nan nuklir, kerja sama multilateral dan kolaborasi dengan negara 
anggota dan organisasi internasional dalam hal kerangka hukum 
keamanan nuklir [5].Konvesi internasional yang telah diimplemen-
tasikan secara nasional, melalui peraturan perundangan, seperti:
 ◉  Undang-undang No. 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjan-

jian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir;
 ◉  Undang-undang No. 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty 

on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone;
 ◉  Undang-undang No. 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Traktat 

Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir;
 ◉  Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986 tentang Pengesahan 

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material;
 ◉  Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan 

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nu-
clear Material; dan

 ◉  Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan 
Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiasi

3.2.  Literatur IAEA terkait forensik nuklir

Beberapa literatur yang terkait dengan forensik nuklir antara lain:
 ◉  Nuclear Security Series No. 2 “Nuclear Forensics Support”;
 ◉  Nuclear Security Series No. 6 “Combating Illicit Trafficking in 

Nuclear and Other Radioactive Materials”;
 ◉  Nuclear Security Series No. 15 “Nuclear Security Recommenda-

tion on Nuclear and Other Radioactive Materials out of Regula-
tory Control”.

Secara umum literatur di atas berisi panduan pelaksanaan 
untuk forensik nuklir dalam mendukung investigasi kriminal yang 
melibatkan bahan nuklir/sumber radioaktif, manajemen radiolo-
gi di tempat kejadian perkara (TKP), dan pengembangan librari 
forensik nuklir nasional. Literatur juga membahas kerjasama dan 
dukungan internasional serta mendorong setiap negara untuk me-
minta atau memberikan bantuan, jika memungkinkan, terkait pe-
ngembangan kemampuan forensik nuklir atau selama investigasi 
kejadian keamanan nuklir tertentu.

4. PEMBAHASAN

4.1.  Organisasi tanggap 

Pemanfaatan bahan nuklir dan sumber radioaktif telah sema-
kin meluas dan meningkat, tidak hanya di dunia melainkan juga di 
Indonesia. Pemanfaatan di Indonesia meliputi bidang kesehatan, 
industri dan penelitian, termasuk reaktor penelitian. Tantangan 
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pemanfaatan di masa depan adalah introduksi PLTN. Karenanya 
potensi kejadian kegagalan keamanan nuklir juga semakin me-
ningkat apabila tidak dibarengi dengan sistem keamanan nuklir 
yang handal dan budaya keamanan nuklir yang tinggi mulai dari 
tingkat fasilitas, nasional sampai dengan internasional. Ancaman 
yang mungkin ada seperti: ilicit trafficking, penyalahgunaan sum-
ber radioaktif, radiological dispersal device (dirty bomb), dan pem-
buatan senjata nuklir.

Sebagaimana telah dibahas pada bagian pendahuluan, untuk 
kasus kejadian keamanan nuklir, apabila bahan nuklir/radioaktif 
berhasil dideteksi dan diamanankan, maka pertanyaan mengenai 
motif/tujuan penyalahgunaan, bahaya radiologi dan asal bahan 
tersebut harus bisa dijawab dan dijelaskan. Sebelum dilakukan in-
vestigasi langkah pertama yang penting adalah bagaimana meres-
pon kejadian dengan tepat sehingga barang bukti yang ada di TKP 
dapat digunakan untuk keperluan penegakan hukum.

Organisasi tanggap darurat nuklir telah dibentuk pada akhir 
tahun 2006 dan diberi nama OTDNN (Organisasi Tanggap Da-
rurat Nuklir Nasional–Gambar 1). Ini adalah organisasi tanggap 
untuk kedaruratan. Organisasi tanggap untuk kejadian keamanan 
nuklir juga dapat diturunkan dari organisasi tanggap yang telah 
ada, akan tetapi perlu ditambahkan instansi lain terkait, seperti: 
Kemenko Polhukam, Dirjen Pajak dan Beacukai, Syahbandar dan 
Otorita Pelabuhan, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Na-
sional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kejadian kegagalan 
keamanan nuklir adalah salah satu tindakan kriminal, sahingga 
umumnya yang berperan sebagai ketua atau komandan kejadian 
adalah Kepolisian. Apabila eskalasi kejadian meluas, sehingga da-
pat mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda atau 
kerusakan lingkungan hidup maka organisasi tanggap darurat 
nuklir dapat diaktifkan sesuai dengan eskalasi kedaruratan, apa-
kah sampai tingkat daerah/provinsi (OTDND) atau sampai dengan 
tingkat nasional (OTDNN).

Kegiatan tanggap di TKP meliputi:
1. Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sesuai 

prosedur di Kepolisian;
2. Untuk kejadian yang melibatkan bahan nuklir/radioaktif, pi-

hak kepolisian berkoordinasi dengan BAPETEN dan/atau 
BATAN sebagai ahli radiologi;

3. Setelah TKP dinyatakan stabil dan aman, ahli radiologi dapat 
memperoleh akses untuk analisa awal forensik nuklir. Analisa 
yang dilakukan meliputi kategorisasi terhadap bahan yang di-
curigai. Analisa tersebut tidak boleh merusak atau mempenga-
ruhi barang bukti yang ada di TKP;

4. Pengumpulan barang bukti untuk keperluan forensik nuklir 
dan forensik tradisional. Dalam mengumpulkan barang bukti 
radioaktif, personil yang bertugas harus memiliki kemampu-
an forensik atau didampingi oleh ahli forensik. Pengumpulan 
barang bukti forensik tradisional juga dapat mempengaruhi 
pengumpulan atau analisa barang bukti radioaktif, untuk itu 
perlu koordinasi dalam hal pengumpulan barang bukti baik 
untuk keperluan forensik tradisional maupun untuk keperluan 
forensik nuklir;

5. Monitoring akhir TKP. Tim investigasi kejadian, bersama de-
ngan tim radiologi harus melakukan monitoring akhir di seki-
tar TKP untuk memastikan bahwa TKP telah aman dari bahaya 
radiasi dan kontaminasi serta ancaman bahaya lainnya.
Secara umum tujuan dari tanggap TKP adalah untuk: memini-

malkan bahaya radiologi di TKP, mengendalikan bahan nuklir atau 
bahan radioaktif lainnya, dan menjaga barang bukti untuk forensik 
tradisional dan forensik nuklir.

4.2. Forensik nuklir

Forensik nuklir adalah teknik yang digunakan untuk mengi-
dentifikasi asal usul bahan nuklir/radioaktif, yaitu dengan meng-

gunakan pendekatan berperingkat, untuk tujuan identifikasi sum-
ber, sejarah dan rute transfer serta pertimbangan preservasi barang 
bukti. Ini berbeda dengan forensik tradisional yang ada di kepoli-
sian, yaitu manangani bagian kriminal. 

Gambar 1: Struktur OTDNN (Organisasi Tanggap Darurat Nuklir 
Nasional) [3]

Forensik nuklir meliputi kemampuan:
1. Analisa barang bukti di TKP (kategorisasi awal), seperti pe-

nentuan jenis bahan nuklir/radioaktif dan bila memungkinkan 
mengetahui apakah bahan tersebut berasal dari dalam negeri 
sendiri/milik sendiri atau bukan;

2. Analisa lebih lanjut terhadap barang bukti radioaktif di la-
boratorium (kategorisasi lanjut), seperti analisa unsur secara 
menyeluruh meliputi unsur makro, mikro dan trace level serta 
melakukan karakterisasi fisik; dan

3. Interpretasi forensik nuklir berdasakan data hasil analisa dan 
informasi yang ada.
Laboratorium untuk analisa forensik nuklir harus memenuhi 

persyaratan standar lingkungan, protokol keselamatan dan kese-
hatan kerja, prosedur pembuangan limbah berbahaya dan pena-
nganan serta penyimpanan bahan berbahaya. Laboratorium juga 
harus memiliki staf yag kompeten dalam menangani barang bukti 
terkontaminasi dan dapat mengakomodasi persyaratan baik untuk 
keperluan analisa forensik nuklir maupun untuk keperluan analisa 
forensik tradisional. Selain itu laboratorium juga perlu ditunjang 
dengan peralatan yang memadai dalam melalukan analisa, mulai 
dari bulk analysis, analisa pencitraan dan analisa mikro. Meskipun 
tidak seluruh tahap analisa tersebut perlu dilakukan dalam investi-
gasi suatu kejadian kegagalan keamanan nuklir.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, BATAN sebagai pusat 
penelitian ketenaganukliran telah ditunjang oleh staf peneliti yang 
kompeten dan laboratorium yang sesuai dengan standar persya-
ratan yang berlaku. BAPETEN sebagai badan pengawas tenaga 
nuklir saat ini sedang merintis pembentukan laboratorium lingku-
ngan, security dan safeguard. 

4.3.  Forensik tradisional

Secara legal penyidikan kasus di Indonesia dilakukan oleh Ke-
polisian, hal ini sesuai dengan amanah pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indo-
nesia: salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. 
Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengum-
pulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses pe-
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nyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa menda-
tangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan 
dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat 
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Laboratorium forensik Polri telah memiliki keahlian forensik 
tradisional yang memadai dan dapat digunakan untuk menunjang 
analisa forensik nuklir, yaitu diantaranya pengolahan TKP dengan 
melakukan pemeriksaan dan menghubungkan barang bukti mikro, 
seperti:
 ◉  pengungkapan identitas tersangka menggunakan pemeriksaan 

sidik jari; 
 ◉  pemeriksaan DNA, serologi, odontologi forensik (pemeriksaan 

gigi), disaster victim identification (DVI); dan
 ◉  pengungkapan dengan menggunakan ilmu kimia, fisika dan 

lain–lain, seperti penentuan bahan isian bom yang ditemukan 
di TKP yang identik dengan bahan yang ada di tubuh, pakaian, 
rumah, kendaraan tersangka.

Yang perlu menjadi perhatian adalah dalam pengumpulan 
barang bukti forensik, terhadap bahan-bahan yang mungkin ter-
kontaminasi radioaktif harus memenuhi prinsip proteksi radiasi. 
Sehingga personil yang terlibat dalam tanggap harus terlatih dan 
berkualifikasi tepat serta mengetahui konsep operasi dan konsep 
dasar pengelolaan TKP radiologi, pengumpulan barang bukti dan 
proteksi radiasi dengan tepat.

4.4. Analisa gap

Perbandingan antara kondisi yang ada dengan persyaratan di 
dalam dokumen IAEA Nuclear Security Series No. 2: Technical Gu-
ide “Nuclear Forensic Support”, dapat disimpulkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan perbandingan di atas maka dapat dibuat suatu 
analisa kesenjangan sebagai berikut:
1. Kesenjangan pada fungsi insiden respon.

Tim investigasi kejadian dan analisa TKP secara hukum dilak-
sanakan oleh Kepolisian, namun untuk kejadian yang melibatkan 
bahan nuklir/radioaktif belum tersedia prosedur antarmuka yang 
dapat digunakan sebagai panduan koordinasi antara ahli forensik 
(Kepolisian) dengan ahli radiologi (BAPETEN/BATAN) dalam 
melakukan investigasi dan analisa di TKP radiologi; belum terse-
dia pengaturan dalam pengambilan barang bukti radioaktif, tem-
pat penyimpanan sementara barang bukti radioaktif serta pengatu-
ran untuk keamanan dan keselamatan pengangkutan barang bukti 
radioaktif. Organisasi tanggap untuk kejadian keamanan nuklir 
dapat diturunkan dari OTDNN, untuk itu adalah penting untuk 
melegalkan OTDNN sebagai payung hukum untuk fungsi-fungsi 
lain di bawahnya yang terkait dengan fungsi insiden respon untuk 
kejadian kegagalan keamanan nuklir.
2. Kesenjangan pada fungsi laboratorium forensik nuklir.

BATAN memiliki laboratorium dengan staf peneliti yang kom-
peten dan standar peralatan laboratorium yang cukup memadai, 
akan tetapi perlu dikaji ulang apakah sudah memenuhi standar 
teknologi terkini untuk analisa forensik nuklir; BAPETEN sedang 
merintis pembentukan laboratorium lingkungan, security dan safe-
guard. Selanjutnya, perlu dibuat pengaturan ke mana barang bukti 
radioaktif ini akan dianalisa. Hal ini terkait dengan chain of cus-
tody barang bukti, keamanan barang bukti dan kemudahan akses 
untuk analisa lebih lanjut terhadap barang bukti.
3. Kesenjangan pada fungsi analisa forensik nuklir.

Ahli di bidang analisa dan interpretasi forensik nuklir masing 
sangat jarang, jika memang ada, salah satunya disebabkan karena 
belum adanya kegiatan nyata investigasi kejadian kegagalan kea-
manan nuklir;

Tabel 1: Analisa kesenjagan kemampuan forensik nuklir terhadap 
rekomendasi NSS No. 2 ”Nuclear Forensics Support”

Fungsi Rekomendasi Kondisi sekarang
1. Insiden respon Tersedia tim investi-

gasi insiden;
Dilaksanakan oleh Kepolisian, untuk ke-
jadian keamanan nuklir berkoordinasi de-
ngan BAPETEN dan/atau BATAN.

Tersedia kemampuan 
analisa TKP

Untuk kejadian konvensional dilaksa-
nakan oleh Labfor Polri, untuk kejadian 
keamanan nuklir berkoordinasi dengan 
BAPETEN dan/atau BATAN

Tersedia kemampuan 
pengumpulan barang 
bukti radioaktif

Belum ada pengaturan apakah barang 
bukti radioaktif dikumpulkan oleh ahli 
radiologi didampingi oleh ahli forensik 
atau sebaliknya

Tersedia kemampuan 
pengumpulan barang 
bukti forensik tradi-
sional

Dilaksanakan oleh tim Labfor Polri

Tersedia kemampu-
an monitoring akhir 
TKP

Dilaksanakan oleh Gegana Polri untuk 
bahaya ledakan lainnya; dilaksanakan oleh 
ahli radiologi (BAPETEN/BATAN) untuk 
bahaya radiasi dan kontaminasi

Tersedia fasilitas pe-
nyimpanan semen-
tara barang bukti 
radioaktif 

Penyimpanan barang bukti konvensional 
di Kepolisian, untuk barang bukti radio-
aktif perlu dipertimbangkan bahaya pa-
paran radiasi dengan ketersediaan shiel-
ding di fasilitas Kepolisian.

Tersedia saranan 
transportasi barang 
bukti radioaktif yang 
memadai

BAPETEN dan BATAN memiliki fasili-
tas mobil dan kontainer pengangkutan 
sumber radioaktif, akan tetapi pengaturan 
perlu dibuat agar prosedur pengangkutan 
tidak menyalahi ketentuan peraturan yang 
berlaku

2. Laboratorium fo-
rensik nuklir

Tersedia staf yang 
kompeten mena-
ngani barang bukti 
terkontaminasi

BATAN memiliki staf peneliti yang kom-
peten; BAPETEN sedang merintis pem-
bentukan laboratorium lingkungan, secu-
rity dan safeguard

Tersedia peralatan 
yang memadai

BATAN memiliki laboratorium penelitian 
dan laboratorium pengujian bahan nuk-
lir/radioaktif; BAPETEN sedang merintis 
pembentukan laboratorium lingkungan, 
security dan safeguard.

Memenuhi standar 
internasional terkini 
untuk laboratorium

Fasilitas laboratorium perlu dikaji ulang 
sesuai teknologi dan standar terkini. 

3. Analisa forensik 
nuklir

Tersedia kemampuan 
dalam analisa karak-
terisasi seluruh unsur 
(makro, minor dan 
trace level)

BATAN memiliki laboratorium analisa 
unsur, perlu dikaji ulang sesuai teknologi 
terkini

Tersedia kemampuan 
interpretasi forensik 
nuklir

Dilaksanakan oleh Kepolisian, BAPETEN, 
BATAN dan ahli lain; Ahli forensik nuklir 
masih sangat jarang, jika memang ada.

Tersedia kemampu-
an attribusi (meng-
analisis semua bukti 
forensik tradisional 
dan forensik nuklir 
dikaitkan dengan ba-
han nuklir)

Dilaksanakan oleh Kepolisian, BAPETEN, 
BATAN dan ahli lain. Ahli ini masih sangat 
jarang, jika memang ada.

4. Analisa forensik 
tradisional

Tersedia kemampu-
an analisa TKP untuk 
mendapat informasi 
sebanyak-banyaknya

Dilaksanakan oleh Labfor Polri

Tersedia kemampuan 
pengumpulan barang 
bukti tradisional di 
TKP radiologi

Dilaksanakan oleh tim Labfor Polri di-
dampingi oleh ahli radiologi dari BAPE-
TEN dan/atau BATAN

5. Pengambilan ke-
simpulan

Tersedia keahlian 
yang dapat mengana-
lisa hasil dari analisa 
forensik tradisional 
dan analisa forensik 
nulir 

Dilaksanakan oleh Kepolisian berkoordi-
nasi dengan BAPETEN, BATAN dan ahli 
lain.

4. Kesenjangan pada fungsi analisa forensik tradisional. 
Labfor Polri memiliki kemampuan pemeriksaan seluruh ba-

rang bukti di TKP, akan tetapi pengumpulan barang bukti forensik 
di TKP radiologi harus menerapkan prinsip keselamatan radiasi, 
oleh karenanya personil yang bertugas di TKP harus memiliki 
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TANYA JAWAB DAN DISKUSI

1. Penanya : Nur Rahmat Yusuf (BAPETEN)
Pertanyaan:

a) Apa itu Nuke Forensik?
b) Bagaimana cara polisi dilapangan untuk menentukan suatu 

B.B termasuk kedalam ranah Nuke Forensik?
c) Untuk penegakan hukum bagaiman kualifikasi personil 

bagi Nuke Forensik dan personil Nuke Forensik apakah 
perlu sertifikasi dalam penegakan hukum, misalnya seba-
gai PPNS?

Jawaban:
a)  Forensik nuklir adalah teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi asal usul bahan nuklir/radioaktif, yaitu 
dengan menggunakan pendekatan berperingkat, untuk 
tujuan identifikasi sumber, sejarah dan rute transfer serta 
pertimbangan preservasi barang bukti.

b) Dengan mengamati/mengobservasi barang-barang bukti 
yang ada di TKP, seperti: keberadaan tanda radiasi di bekas 
bungkusan/paket yang dicurigai, sarung tangan, masker 
gas, pakaian pelindung, shielding buatan, dsb yang menga-
rah kepada keberadaan bahan nuklir/sumber radioaktif di 
TKP.

c) Penyidikan kasus di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian 

sesuai amanah UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia. Dalam upaya mencari dan mengumpul-
kan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewe-
nangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 
h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang 
ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemerik-
saan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan 
dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pen-
dapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. 
Untuk penyidikan yang melibatkan bahan nuklir/sumber 
radiasi, Polisi berkoordinasi dengan BAPETEN (melalui 
MEST/satuan tanggap darurat) dan/atau BATAN (sebagai 
pengkaji radiologi).

2. Penanya : Ainul Ibnu Khotob (UNDIP)
Pertanyaan:

a) Apakah ada indikator tertentu untuk jenis zat radioaktif 
maupun nilai/tingkat aktivitas zat radioaktif yang masuk ke 
kategori kejahatan?

b) Jika terjadi kejahatan atas kepemilikan zat radioaktif, apa-
kah Indonesia sudah punya pasal pidana? Jika belum ada 
bagaimana dengan yang internasional?

Jawaban:
a) Tulisan tidak membahas secara khusus mengeni hal ini, 

akan tetapi secara umum dapat dijelaskan bahwa peman-

pengetahuan dan mampu menerapkan prinsip proteksi radiasi. 
Berdasarkan hasil Eksekutif Meeting tahun 2012 terhadap penye-
lenggaraan latihan gladi posko dan gladi lapang penanggulangan 
kedaruratan nuklir/radiologi tingkat nasional selama kurun waktu 
tahun 2005–2011, disebutkan bahwa SDM yang memahami aspek 
ketenaganukliran di antara instansi tanggap masih kurang, sehing-
ga perlu penguatan SDM yang memahami aspek ketenaganuklir-
an, terutama untuk para first responder, termasuk personil Labfor 
Polri.
5. Kesenjangan pada fungsi pengambilan keputusan/kesimpulan. 

Keputusan/kesimpulan akhir investigasi kejadian berdasarkan 
bukti, informasi dan hasil analisa forensik nuklir dan forensik tra-
disional, secara legal dilaksanakan oleh Kepolisian, dalam hal ini 
berkoordinasi dengan BAPETEN, BATAN dan ahli lainnya. Peng-
aturan perlu dibuat terkait mekanisme sampai dengan dihasilkan-
nya kesimpulan akhir sehingga investigasi dan analisa yang dilaku-
kan dapat mendukung penegakan hukum.

4.5.  Rekomendasi 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa forensik nuklir 
memiliki peran penting di dalam investigasi kejadian kegagalan 
keamanan nuklir. Untuk itu beberapa perbaikan diperlukan untuk 
mengisi kesenjangan yang ada, sehingga forensik nuklir dapat 
berperan secara maksimal tidak hanya untuk investigasi kejadian 
kegagalan keamanan nuklir di dalam negeri, melainkan juga seba-
gai salah satu instrumen untuk berperan aktif di dalam komunitas 
forensik nuklir internasional. Hal ini karena untuk satu kejadian 
kegagalan keamanan nuklir dimungkinkan melibatkan lebih dari 
satu negara, antara lain negara yang mendeteksi sumber illicit 
trafficking, negara asal bahan nuklir/radioaktif atau negara yang 
dilalui oleh rute dari bahan nuklir/radioaktif tersebut. Beberapa 
rekomendasi tersebut antara lain:
1. Penguatan terhadap koordinasi dan kerjasama antar instansi 

dan lintas keahlian, mulai dari respon kejadian sampai dengan 
analisa terhadap barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan 
akhir yang bisa digunakan untuk keperluan penegakan hukum;

2. Peningkatan kompetensi staf, baik melalui pendidikan maupun 
training secara reguler dan kontinu;

3. Peningkatan infrastruktur forensik nuklir, seperti librari foren-
sik nuklir, peralatan laboratorium, standar pengujian, standar 

laboratorium, dan sebagainya; dan
4. Peningkatan kerjasama regional dan internasional yang terkait 

dengan forensik nuklir.

5. KESIMPULAN
Sistem keamanan nuklir di tingkat nasional berkontribusi 

untuk memperkuat sistem keamanan nuklir di tingkat internasi-
onal. Sehingga setiap negara, termasuk Indonesia, diharapkan se-
maksimal mungkin memproteksi dirinya dengan sistem keamanan 
nuklir yang handal. Salah satunya adalah dengan memastikan kea-
manan di fasilitas nuklir dan keamanan di pintu masuk negara/
perbatasan. Akan tetapi kejadian kegagalan keamanan nuklir tidak 
hanya dapat berasal dari dalam negeri melainkan juga dari nega-
ra lain dan memiliki dampak bagi Indonesia. Investigasi kejadian 
kegagalan keamanan nuklir membutuhkan peran forensik nuklir. 
Sehingga adalah penting bagi Indonesia untuk membangun dan 
mengembangkan kemampuan forensik nuklir. 

Organisasi untuk merespon kejadian keamanan nuklir di In-
donesia dapat diturunkan dari organisasi tanggap yang ada, seperti 
OTDNN. Akan tetapi dengan tantangan yang semakin berkem-
bang saat ini maka dibutuhkan pula pengembangan di dalam ke-
mampuan respon dan pengembangan kemampuan forensik nuklir 
agar dapat meningkatkan perannya di dalam investigasi kejadian 
keamanan nuklir.
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faatan bahan nuklir/sumber radioaktif yang tidak memiliki 
izin; pemanfaatan yang tidak sesuai dengan izin adalah ter-
masuk dalam kategori kejahatan. Pengecualian izin untuk 
pemanfaatan bahan nuklir dengan tingkat aktivitas tertentu 
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 2/2014 tentang Per-
izinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir (Ps. 
105 & lampirannya). Pengecualian izin untuk pemanfaatan 
sumber radioaktif dengan tingkat aktivitas tertentu dijelas-
kan dalam Peraturan Pemerintah 29/2008 tentang Perizin-
an Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir 
(Ps. 71 & lampirannya).

b) Ketentuan pidana untuk kejahatan ketenaganukliran dia-
tur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran, Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, Ps. 
41–44. Untuk ketentuan internasional, The International 
Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism 
(ICSANT) mengamanahkan setiap negara untuk menetap-
kan tindakan tertentu terkait tindak pidana bahan radio-
aktif menurut hukum nasionalnya dan setiap pelanggaran 
tersebut dihukum dengan hukuman yang sesuai.
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