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ABSTRAK  

 
PENDIDIKAN HUKUM NUKLIR DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA DIBIDANG 

KETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA. Teknologi Nuklir merupakan salah satu teknologi yang dikenal di 

Indonesia dan diatur  melalui Undang-undang No 10 tahun 1997 mengenai Ketenaganukliran. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia memperhatikan perkembangan dan pemanfaatan ketenaganukliran untuk tujuan 

damai. Selain itu, masyarakat Indonesia telah menggunakan teknologi nuklir dalam berbagai bidang, misalnya 

kesehatan, pertanian, peternakan, industri dan pertambangan. Akan tetapi perkembangan teknologi nuklir ini 

sering disalah-artikan oleh sebagian masyarakat Indonesia, dampak senjata nuklir masih membentuk opini buruk 

di masyarakat mengenai nuklir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pendidikan yang menyeluruh 

berkaitan dengan ketenaganukliran. Pendidikan dibidang ketenaganukliran ini tidak hanya menyangkut 

perkembangan teknologi nuklir dan pemanfaatannya, tetapi juga pendidikan hukum nuklir untuk menciptakan 

rasa aman dan kepastian hukum dalam pengelolaan ketenaganukliran. Makalah ini akan membahas bagaimana 

pendidikan hukum nuklir dapat mendukung pemanfaatan teknologi nuklir berdasarkan prinsip keselamatan 

(safety), keamanan (security), garda aman (safeguard) dan tanggung gugat (liability). Metode yang digunakan 

adalah metode eksplanatoris, yaitu menjelaskan mengenai hal-hal  yang diperlukan dalam aturan 

ketenaganukiran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya solusi bagaimana pendidikan hukum 

nuklir dapat membangun sumber daya manusia dibidang ketenaganukliran di Indonesia. Kesimpulan dari 

makalah ini adalah bahwa pendidikan hukum nuklir yang tepat dapat mendukung pengembangan sumber daya 

manusia. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Hukum Nuklir, Sumber Daya Manusia, Ketenaganukliran 

 

 

ABSTRACT  

THE EDUCATION OF NUCLEAR LAW TO DEVELOP HUMAN RESOURCES IN THE FIELD 

OF NUCLEAR POWER IN INDONESIA 

 
Indonesia recognises nuclear technology based on Law No 10 the year 1997 regarding the Nuclear Power. It 

shows that Indonesia concerns the development and the utilisation of nuclear power for peaceful purposes. In 

addition to this, Indonesian society has been using nuclear technology in the various fields, such as health and 

medical, agriculture, industry and mining. However, there is still misunderstanding opinion on the use of 

nuclear technology in Indonesia, since the adversary impact of a nuclear weapon creates a negative opinion 

from the society. To anticipate this issue, it needs to provide a holistic education of nuclear. Nuclear education is 

not merely about the development and utilisation of technology but also education on the nuclear law. The 

method of research is using explanatory approach in order to explain a necessary element to regulate nuclear 

law. The result is a solution to support human resources in Nuclear power by enforcing the education of nuclear 

law where the objective of the nuclear law is to create a security and legal certainty on the utilisation of nuclear. 

This paper attempts to discuss how the education of nuclear law can support the utilisation of nuclear 

technology based on the principle of safety, security, safeguard and liability. The conclusion is that an 

appropriate education of nuclear law is able to support the development of human resources. 

 

Keywords: Education on Nuclear Law, Human Resources 
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PENDAHULUAN 

 

Undang-undang No 10 tahun 1997 

tentang Ketenaganukliran (UUK) mengatur 

mengenai pemanfaatan tenaga nuklir yang 

harus memperhatikan Asas Pembangunan 

Nasional, keselamatan, keamanan, 

ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota 

masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan 

hidup, serta pemanfaatan bagi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Hal itu berarti bahwa 

pemanfaatan tenaga nuklir bagi kesejahteraan 

hidup rakyat banyak harus dilakukan secara 

holistik, tidak hanya dari sisi perkembangan 

teknologi ketenaganukliran tetapi juga dari sisi 

peraturan ketenaganukliran yang termuat 

dalam hukum nuklir. Hukum yang baik adalah 

seperangkat aturan yang dapat melindungi 

masyarakat (baik pekerja maupun anggota 

masyarakat secara umum) dan lingkungan 

hidup.  

 Meskipun Indonesia telah mengatur 

pemanfaatan tenaga nuklir melalui Undang-

undang no 10 tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran, akan tetapi undang-undang 

tersebut masih belum lengkap dalam 

mewujudkan tujuan penggunaan tenaga nuklir. 

Pada tatanan internasional pemanfaatan tenaga 

nuklir telah diatur baik sebagai pedoman 

(guidelines) atau sebagai perjanjian 

internasional oleh International Atomic Energy 

Agency (IAEA), Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), 

EURATOM (Khusus untuk negara anggota 

EU), ASEAN (Khusus untuk negara anggota 

ASEAN) dan Perserikatan Bangsa-bangsa 

(PBB). Aturan dan pedoman ini dibentuk 

untuk mendukung pemanfaatan tenaga nuklir 

yang menjamin keselamatan, keamanan, garda 

aman dan tanggung jawab kerugian nuklir bagi 

masyarakat dan lingkungan, yang dikenal 

sebagai empat pilar penting dalam peraturan 

ketenaganukliran. Oleh karena itu, perlu 

adanya pendidikan hukum nuklir dalam 

mendukung pengembangan sumber daya 

manusia dibidang ketenaganukliran dengan 

tujuan agar pemanfaatan tenaga nuklir dapat 

menjamin keselamatan, keamanan, garda aman 

dan pertanggungjawaban dalam kerugian 

nuklir. Dalam artikel ini akan dijelaskan 

bagaimana aturan ketenaganukliran yang 

holistik yang dapat dijadikan pedoman bagi 

masyarakat dan pemerintah Indonesia agar 

membangun sumber daya manusia dibidang 

ketenaganukliran. 

 

METODE 

 Berdasarkan tipologinya, metode 

penelitian ini merupakan penelitian 

eksplanatoris karena berupaya menjelaskan 

hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam pengaturan ketenaganukliran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Aktivitas pengolahan, pengelolaan dan 

pemberdayaan ketenaganukliran harus 

berdasarkan pada hukum yang melandasi 

aktivitas tersebut, baik itu berupa hukum 

nasional dan turunannya atau hukum 

internasional. Dunia internasional telah 

mengenal aturan ketenaganukliran yang 

diformulasikan pada beberapa perjanjian 

internasional yang dibentuk berdasarkan 

kerjasama dan kesepakatan internasional. 

Terdapat banyak perjanjian internasional, 

regional dan bilateral yang berasal dan/atau 

dinaungi dan/atau disponsori oleh International 

Atomic Energy Agency (IAEA), organisasi 

regional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB).  

  Dalam perjanjian internasional 

dibidang ketenaganukliran terdapat hal-hal 

pokok yang dijadikan dasar dari 

pengembangan kerangka hukum untuk 

pemanfaatan energi nuklir secara damai1, key 

concepts tersebut terbagi menjadi: keselamatan 

nuklir (nuclear safety), keamanan nuklir 

(nuclear security), garda aman (safeguard) dan 

pertanggungjawaban nuklir (nuclear liability).2 

IAEA dalam pedoman hukum nuklir 

(handbook of Nuclear Law) telah menekankan 

keempat hal-hal pokok tersebut yang kemudian 

diaplikasikan lebih luas kedalam prinsip  

lainnya yaitu :  

Hal-hal pokok (key concepts) yang harus 

melandasi hukum nuklir adalah: 

 

1.  Keselamatan (Safety) 

 Prinsip-prinsip dalam ketenaganukliran 

yang diatur secara internasional bermuara pada 

prinsip keselamatan, yang harus diterapkan 

1 Diane de Pompignan, “Law on the peaceful uses 

of nuclear energy: key concepts”, Nuclear Law 

Bulletin, vol 2, no.76, pp. 47-61, 2005 
2 Carlton Stoiber, Handbook on nuclear law , 

International Atomic Energy Agency - Vienna, 

2003. 

See also Jonathan L. Black-Branch & Dieter Fleck 

(eds.) Nuclear Non-Proliferation in International 

Law, TMC Asser Press, Hague, pp. 5, 2014. 
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dalam lingkup yang luas pada tatanan kerangka 

hukum dan peraturan perundang-undangan 

nasional. Prinsip keselamatan nuklir terbagi ke 

dalam tiga prinsip subsider, yaitu prinsip 

pencegahan (the preventive principle), prinsip 

perlindungan (the protection principle) dan 

tindakan pencegahan (precautionary 

principle):3 

1) Prinsip pencegahan bertujuan agar 

pengaturan atas pemanfaatan energi 

nuklir dan radiasi pengion harus 

mengedepankan unsur kehati-hatian 

untuk mencegah kerusakan dan untuk 

meminimalkan efek samping bahan 

radioaktif. 

2) Prinsip perlindungan mensyaratkan 

bahwa, apabila risiko negatif kegiatan 

pemanfaatan bahan nuklir ini lebih 

tinggi daripada keuntungan yang 

diperoleh, maka hal yang lebih 

diutamakan adalah untuk melindungi 

kesehatan, keselamatan, keamanan dan 

lingkungan masyarakat. 

3) Prinsip kehati-hatian mewajibkan 

untuk selalu mengambil langkah-

langkah atau tindakan untuk mencegah 

bahaya yang dapat diperkirakan 

sebelumnya. 

Prinsip-prinsip keselamatan dituangkan pada 

IAEA Convention on Nuclear Safety 1994, 

dimana tujuan diaturnya keselamatan nuklir 

pada konvensi ini adalah: 

1) Untuk mencapai dan memelihara 

keselamatan nuklir tingkat tinggi 

diseluruh dunia melalui aturan 

nasional dan kerjasama internasional  

berkaitan dengan kerjasama 

operasional 

2) Untuk melaksanakan dan memelihara 

pertahanan instalasi nuklir secara 

efektif dalam rangka melindungi 

individu, masyarakat dan lingkungan 

dari efek bahaya ionisasi bahan 

radioaktif yang berasal dari instalasi 

nuklir. 

3) Untuk mencegah kecelakaan radioaktif 

dan mengurangi akibat yang 

3 Raphael J. Heffron, Deconstructing Energy Law 

and Policy: The Case of Nuclear Energy, 

Edinburgh University Press, Edinburgh – UK, pp. 

14, 2015. 

ditimbulkan dari kecelakan tersebut 

apabila kecelakaan tersebut terjadi. 

Dari tujuan Konvensi ini dapat disimpulkan 

bahwa keselamatan nuklir bertujuan untuk 

melindungi manusia, masyarakat dan 

lingkungan dari resiko radiasi nuklir. 

Keselamatan ini juga diterapkan pada fasilitas 

nuklir dan aktifitas yang akan menimbulka 

resiko radiasi. Standar keselamatan yang 

diimplementasikan termasuk keselamatan pada 

instalasi nuklir, bahan radioaktif, dan limbah 

bahan radioaktif, baik itu pada kondisi normal 

atau resiko radiasi pada keadaan darurat seperti 

kecelakaan nuklir, awal kecelakaan, 

kehilangan, atau tindakan yang mengancam 

keamanan nuklir seperti pencurian, sabotase, 

dan lain sebagainya.4 IAEA mewajibkan  

negara anggota untuk merujuk pada prinsip-

prinsip keselamatan dalam Safety Fundamental 

Principles (SF-1). Kewajiban ini melingkupi 

pembuatan tapak, design, konstruksi, 

operasional, sumber daya manusia dan 

finansial, penilaian dan verifikasi keselamatan, 

quality assurance dan kesiapan keadaan 

darurat.5   

Safety Fundamental Principles adalah 

pedoman bagi negara anggota IAEA untuk 

membentuk aturan keselamatan nuklir yang 

merujuk pada, prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Tanggung jawab keselamatan yang 

diemban oleh perorangan atau 

organisasi yang bertanggung jawab 

atas fasilitas dan kegiatan yang akan 

menimbulkan resiko radiasi 

2) Fungsi pemerintah adalah mengatur 

kerangka hukum yang berkaitan 

dengan keselamatan termasuk badan 

4 FUNDAMENTAL SAFETY PRINCIPLES, 

IAEA SAFETY STANDARDS SERIES No. SF-1, 

IAEA – Vienna, 2006,  http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_we

b.pdf 
5 IAEA, CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY 

, 1994. 

Pasal 17 berkaitan dengan pembangunan PLTN 

harus merujuk pada aspek-aspek spesifik seperti 

geotechnical hazards, banjir, keadaan meteorologic, 

dan distibusi populasi, see Stephen Tromans, 

Nuclear Law: The Law Applying to Nuclear 

Installations and Radioactive Substances in its 

Historical Context, Hart Publishing – UK, pp. 162, 

2010 
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regulator yang independen dan harus 

dibentuk secara berkelanjutan. 

3) Kepemimpinan dan management 

dimana kepemimpinan dalam 

management keselamatan harus 

dibentuk secara berkelanjutan dalam 

organisasi yang berkaitan dengan 

fasilitas dan aktifitas berkaitan dengan 

resiko radiasi 

4) Fasilitas dan aktivitas yang 

menimbulkan risiko radiasi harus 

mengedepankan pertimbangan resiko 

selain pertimbangan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

5) Perlindungan harus dioptimalkan 

untuk memberikan tingkat keamanan 

tertinggi 

6) Pembatasan resiko pada individu yaitu 

Tindakan untuk mengendalikan risiko 

radiasi harus memastikan bahwa tidak 

ada individu yang akan menanggung 

risiko kerugian  

7) Perlindungan dari bahaya radiasi 

terhadap orang, masyarakat dan 

lingkungan baik yang ada saat ini atau 

yang akan datang di masa depan.  

8) Semua upaya praktis harus dilakukan 

untuk mencegah dan mengurangi 

kecelakaan nuklir atau radiasi  

9) Adanya tindakan yang dilakukan untuk 

kesiapsiagaan dan respons darurat 

untuk insiden nuklir atau radiasi. 

10) Tindakan perlindungan untuk 

mengurangi risiko radiasi yang ada 

atau yang tidak diatur. 

Indonesia telah meratifikasi beberapa 

Perjanjian Internasional (Konvensi 

Internasional) yang mengatur mengenai 

keselamatan nuklir. Adapun ratifikasi 

tersebut dituangkan pada:  

1. Keputusan Presiden No. 81 Tahun 

1993 tentang Pengesahan Convention 

On Early Notification Of A Nuclear 

Accident 

2. Keputusan Presiden No. 106 Tahun 

2001 tentang Pengesahan Convention 

On Assistance In The Case Of A 

Nuclear Accident Or Radiological 

Emergency 

3. Keputusan Presiden No. 106 Tahun 

2001 tentang Pengesahan Convention 

On Nuclear Safety (Konvensi 

Tentang Keselamatan Nuklir) 

4.  Peraturan Presiden No. 84 Tahun 

2010 tentang Pengesahan Joint 

Convention On The Safety Of Spent 

Fuel Management And On The Safety 

Of Radioactive Waste Management 

 Merujuk pada kecelakaan nuklir 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant tahun 

2011, Diplomatic Conference to consider a 

proposal to amend the Convention on Nuclear 

Safety telah merumuskan Vienna Declaration 

on Nuclear Safety On principles for the 

implementation of the objective of the 

Convention on Nuclear Safety to prevent 

accidents and mitigate radiological 

consequences, 9 Februari 2015. Tujuan utama 

Vienna Deklarasi ini diperuntukan bagi 

pembangunan PLTN dimana PLTN yang akan 

dirancang, dibangun, dan berlokasi harus 

konsisten dengan tujuan mencegah kecelakaan 

baik dalam komisioning dan pengoperasian 

dan, apabila terjadi kecelakaan, hal ini dapat 

mengurangi kemungkinan pelepasan 

radionuklida yang menyebabkan kontaminasi 

diluar lokasi dalam jangka panjang dan 

menghindari penyebaran zat radioaktif dalam 

jangka panjang melalui tindakan perlindungan 

jangka panjang.6 IAEA juga membentuk IAEA 

Action Plan on Nuclear Safety 2011 yang 

dilaporkan secara berkala.7 Setelah Kecelakaan 

Fukushima Daichi tahun 2011, IAEA 

menekankan pada budaya keselamatan (safety 

culture), dimana pembentukan karakteristik 

dan sikap dalam organisasi dan individu 

memprioritaskan perlindungan dan 

keselamatan demi kepentingan bersama, 

berdasarkan IAEA Safety Standard.8 Budaya 

keselamatan berkaitan erat dengan bekerja 

pada reaktor nuklir dengan materi radioaktif 

yang menuntut budaya kerja dengan 

keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi. 

Budaya kerja ini diciptakan secara pararel baik 

oleh pihak manajemen dengan menerapkan 

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

6 Vienna Declaration on Nuclear Safety On 

principles for the implementation of the objective 

of the Convention on Nuclear Safety to prevent 

accidents and mitigate radiological consequences, 9 

Februari 2015, available at 

https://www.iaea.org/sites/default/files/cns_summar

y090215.pdf 
7 Progress in the Implementation of the IAEA 

Action Plan on Nuclear Safety, GOV/INF/2015/13-

GC(59)/INF/5 

Date: 31 July 2015. 
8 http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1392_we

b.pdf 
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kerja yang khusus berbasis pada bidang 

kenukliran maupun oleh orang-orang yang 

bekerja pada bidang kenukliran ini dengan 

secara patuh dalam mengimplementasikan 

sistem manajemen  keselamatan dan kesehatan 

kerja.  

 Dalam hukum nasional terkait dengan 

keselamatan kerja secara umum telah diatur 

dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja. Indonesia juga telah 

meratifikasi persetujuan Konvensi ILO Nomor 

120  mengenai Hygiene dalam perniagaan dan 

kantor-kantor, melalui UU Nomor 3 Tahun 

1969. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, juga diatur secara umum 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, 

yakni dalam Pasal 86 dan 87. Namun demikian 

norma mengenai keselamatan dan kesehatan 

kerja dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut adalah mengatur norma yang umum, 

yang tentu sangat tidak memadai apabila 

dikontekstualisasi pada lingkungan kerja 

bidang kenukliran. Demikian pula, peraturan 

organik dari UU Kenetagakerjaan yang 

mengatur mengenai sistem manajemen 

keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 

tentang Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

telah meletakan landasan untuk keselamatan 

kerja bagi pekerja secara umum, namun perlu 

landasan yang lebih komprehensif yang diatur 

dalam undang-undang khusus di bidang 

kenukliran. Perlindungan Keselamatan dan 

Kesehatan kerja merupakan hak pekerja 

sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 

87 UU Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja 

dan orang lain yang berada di tempat kerja 

berhak mendapatkan perlindungan atas 

keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan 

meningkatkan produksi serta produktifitas 

nasional. Dengan demikian setiap sumber 

produksi, apalagi bidang kenukliran, perlu 

dipakai dan dipergunakan secara aman dan 

efisien. Sehubungan dengan hal tersebut perlu 

dilakukan segala upaya untuk membina norma-

norma perlindungan kerja yang diwujudkan 

dalam undang-undang yang memuat mengenai 

keselamatan kerja sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, industrialisasi, 

teknik, dan teknologi. Keselamatan kerja 

merupakan unsur penting dari perlindungan 

pekerja, kecelakaan yang dapat timbul dari 

mesin, alat kerja, bahan dan material yang 

digunakan, lingkungan kerja, karakteristik fisik 

dan mental pekerjaan, serta cara melakukan 

pekerjaannya harus sedapat mungkin dicegah. 

Sementara objek keselamatan kerja adalah 

segala tempat, baik darat, di dalam tanah, 

dipermukaan air, di dalam air maupun di 

udara. Sedangkan kesehatan kerja merupakan 

bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar 

tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan 

yang sempurna baik fisik, mental maupun 

sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja 

secara optimal. Secara teoritik, keselamatan 

kerja diartikan sebagai suatu kondisi yang 

bebas dari risiko atau kerusakan atau dengan 

risiko yang relatif sangat kecil dibawah tingkat 

tertentu9. Sementara menurut ILO, bahwa 

Keselamatan kerja merupakan promosi dan 

pemeliharaan terhadap faktor fisik, mental dan 

sosial terhadap semua pekerja yang berada 

ditempat kerja, guna mencegah terjadinya 

gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

kondisi kerja, melindungi pekerja dan semua 

orang yang berada di tempat kerja agar 

terhindar dari risiko dan faktor yang dapat 

mengganggu kesehatan, menempatkan dan 

memelihara pekerja agar berada dalam 

lingkungan kerja yang baik secara fisik dan 

psikologi, dan kesesuaian antara pekerjaan 

dengan manusia, dan antara manusia dengan 

manusia lainnya sesuai dengan jenis 

pekerjaannya.  

 Menurut ILO, ada 3 (tiga) prinsip 

dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja, 

yaitu : 

a. pekerjaan harus dilakukan pada lingkungan 

kerja yang aman, sehat, dan selamat; 

b. kondisi pekerjaan harus sesuai dengan 

pekerja; dan 

c. pekerjaan harus merupakan sesuatu yang 

jelas sebagai hasil kerja perorangan, 

pemenuhan kebutuhan pribadi, dan untuk 

pelayanan masyarakat. 

9Payaman J. Simanjuntak, Manajemen Keselamatan 

Kerja, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia 

(HIPSMI), Cetakan II, Jakarta, pp. 34,  1997. 
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 Menurut David L. Geotesch ada tiga 

kegiatan utama dalam pengendalian 

keselamatan kerja yang disebutnya dengan 

three E’s of safety, yaitu engineering 

(rekayasa), education (pendidikan, dan 

enforcement (penegakkan).  Dengan 

dilakukannya tiga kegiatan utama tersebut 

diharapkan pekerja dapat berperan aktif di 

dalam menciptakan dan menjaga/memelihara 

keselamatan di tempat kerja.  

 Keselamatan kerja mempunyai 5 

(lima) tujuan utama sebagai berikut10 : 

1. mengamankan suatu sistem 

kegiatan/pekerjaan mulai dari masukan (input), 

proses sampai mencapai hasil (output); 

2. untuk meningkatkan jaminan perlindungan 

dan kesejahteraan bagi pekerja; 

3. menghilangkan risiko terjandinya 

kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat 

kerja; 

4. menciptakan efisiensi dan menekan biaya; 

5. meningkatkan jumlah penjualan dan 

konsumen. 

 Dengan demikian keselamatan kerja 

merupakan upaya pencegahan kecelakaan yang 

diterapkan pada sistem kerja secara 

keseluruhan baik dari faktor bahan (material), 

lingkungan (enviromental), tenaga kerja 

(personel), dan peralatan (equipment) untuk 

pencapaian proses produksi secara maksimal. 

Adapun Tujuan utama diselenggarakannya 

keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk 

mencegah dan mengurangi terjadinya 

kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta 

menjamin setiap tenaga kerja atau orang 

lainnya yang berada di tempat kerja mendapat 

perlindungan atas keselamatannya, menjamin 

setiap sumber produksi dapat dipakai dan 

dipergunakan secara umum, serta menjamin 

proses produksi berjalan lancar. Dan kondisi 

dilingkungan kenetaganukliran dapat tercapai 

apabila kecelakaan seperti kebakaran, 

peledakan, dan penyakit kerja akibat radioaktif 

dapat dicegah dan ditanggulangi.  

 

2.  Keamanan (security) 

Bahan dan teknologi nuklir selain memiliki 

manfaat yang besar, juga dapat menimbulkan 

risiko kesehatan dan keselamatan apabila 

disalahgunakan untuk tujuan non damai. 

Sumber radiasi yang hilang atau terbengkalai 

10Parningotan Malau, Perlindungan Hukum 

Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja, PT. Sofamedia, Jakarta, pp. 138-139, 2013. 

akibat dicuri atau disalahgunakan dapat 

menyebabkan luka fisik terhadap orang yang 

tidak menyadari akan bahaya radiasi. 

Pengambilalihan sumber radiasi oleh teroris 

atau sekelompok penjahat dapat bermuara pada 

produksi alat penyebar radiasi yang digunakan 

untuk tindak kejahatan. Penyebaran bahan 

nuklir atau zat radioaktif tertentu dapat 

mempercepat penyebaran alat peledak nuklir 

atau alat peledak konvensional yang 

mengandung zat radioaktif ke kelompok lokal 

atau nasional lainnya. Oleh karena itu, aturan 

hukum khusus diperlukan untuk melindungi 

dan mencatat jenis dan jumlah bahan nuklir 

atau zat radioaktif yang bisa menimbulkan 

risiko keamanan. Tindakan ini harus dapat 

melindungi dari pengalihan penggunaan bahan 

dan teknologi nuklir atau zat radioaktif yang 

diperbolehkan, baik sengaja maupun tidak 

sengaja.11 

 IAEA mendefinisikan keamanan nuklir 

sebagai tindakan pencegahan, pendeteksian, 

dan merespons terhadap tindakan sabotase, 

pemindahan, pencurian, akses secara tidak sah 

atau transfer secara illegal yang melibatkan zat 

radioaktif, fasilitas radiasi atau fasilitas 

nuklir.12 Prinsip keamanan nuklir bersumber 

dari Convention on the Physical Protection of 

Nuclear Material tahun 1987, yang 

diamandemen pada tahun 2005, menyusul 

kejadian serangan teroris pada 11 September 

2001. Prinsip keamanan nuklir yang termaktub 

dalam amandemen 2005, mengatur prinsip-

prinsip fundamental, yaitu: 

a) Tanggung jawab negara dalam 

membentuk, menerapkan dan memelihara 

perlindungan fisik nuklir dalam wilayah 

yurisdiksi. 

b) Tanggung jawab negara selama 

transportasi nuklir 

c) Negara bertanggung jawab membentuk 

aturan yang mengatur perlindungan fisik 

nuklir. 

d) Pembentukan lembaga yang bertanggung 

jawab dalam mengimplementasikan 

peraturan perundang-undangan 

perlindungan fisik nuklir 

11 Carlton Stoiber, Handbook on nuclear law, 

International Atomic Energy Agency - Vienna, 

2003. 
12 IAEA, Ilicit Nuclear Traficking, International 

Atomic Energy Agency - Vienna, 2008, 

(STI/PUB/1316). 
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e) Tanggung jawab pemegang ijin operator 

nuklir dalam menerapkan berbagai 

element perlindungan fisik bahan nuklir 

atau fasilitas nuklir. 

f) Budaya keamanan (security culture) 

dimana semua organ yang terlibat dalam 

menerapkan proteksi fisik nuklir harus 

memprioritaskan budaya keamanan.13 

g) Ancaman pada perlindungan fisik harus 

berlandaskan evaluasi dari ancaman 

tersebut.14 

h) Graded approach Physical Protection 

termasuk evaluasi ancaman dan material 

nuklir dan dampak yang terkait 

i) Prinsip pertahanan yang diterapkan harus 

merefleksikan beberapa tahapan dan 

metode perlindungan 

j) Quality Assurance 

k) Contingency emergency plans untuk 

merespons pemindahan bahan nuklir 

secara tidak sah dan sabotase fasilitas 

nuklir 

l) Prinsip Kerahasiaan dimana negara harus 

melindungi kerahasiaan informasi dari 

tindakan illegal.  

 Prinsip-prinsip fundamental proteksi 

fisik nuklir ini kemudian diimplementasikan 

pada rejim keamanan nuklir, dimana IAEA 

mendukung usaha negara anggotanya dalam 

mengimplementasikan aturan hukum nasional 

yang berkaitan dengan rejim keamanan nuklir. 

 Berdasarkan pedoman IAEA, tindakan 

keamanan dan keselamatan nuklir memiliki 

tujuan yang sama, yaitu melindungi 

perorangan, property, masyarakat dan 

lingkungan. Terdapat dua belas element 

penting dalam membentuk aturan yang 

berkaitan dengan rejim keamanan nuklir, 

yaitu:15 

13 Nuklir Security culture atau budaya keamanan 

nuklir adalah pembentukan karakteristik, sikap dan 

tindakan individu, organisasi, dan institusi yang 

tepat sebagai sarana untuk mendukung, 

meningkatkan dan keberlanjutan rejim keamanan 

nuklir, Objective and essential elements of a State’s 

nuclear security regime: nuclear security 

fundamentals, International Atomic Energy Agency 

- Vienna, 2013. 
14 GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6 Attachment 

Page 7 
15 Supra Note 15 

1) Tanggung jawab negara untuk 

membentuk, menerapkan, memelihara 

dan menopang rejim keamanan nuklir 

yang diterapkan pada bahan nuklir, 

bahan radioaktif, fasilitas nuklir dan 

fasilitas radioaktif di wilayahnya. 

2) Tanggung Jawab otoritas yang 

berkompeten yang dibentuk oleh 

pemerintah, termasuk badan regulator 

dan otoritas yang berkompeten terkait 

dengan control perbatasan dan 

penegakan hukum. 

3) Kerangka peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan rejim 

keamanan nuklir 

4) Tanggung jawab pemerintah dalam 

transportasi nuklir baik nasional 

maupun internasional dimana 

pemerintah menjamin perlindungan 

pada transportasi bahan nuklir dan zat 

radioaktif 

5) Pelanggaran dan penalty termasuk 

kriminalisasi pelaku tindakan 

kejahatan terhadap bahan nuklir, zat 

radioaktif dan limbah nuklir 

6) Kerjasama dan bantuan teknis secara 

internasional 

7) Identifikasi dan penilaian terhadap 

ancaman keamanan nuklir 

8) Identifikasi dan penilaian terhadap 

target dan akibat yang ditimbulkan 

oleh ancaman keamanan nuklir 

9) Rejim keamanan nuklir menggunakan  

pendekatan berkaitan dengan resiko 

yang diinformasikan termasuk alokasi 

sumber daya untuk system keamanan 

nuklir dan tindakan keamanan nuklir 

berdasarkan a graded approach dan 

perlindungan yang berlapis. 

10) Deteksi pada peristiwa keamanan 

nuklir dimana system keamanan nuklir 

dan tindakan keamanan nuklir 

diterapkan pada tingkatan organisasi 

yang tepat untuk mendeteksi dan 

memperkirakan peristiwa keamanan 

nuklir 16dan untuk menotifikasi 

otoritas yang terkait untuk 

ditindaklanjuti secara tepat. 

16 Peristiwa keamanan nuklir adalah peristiwa yang 

menimbulkan dampak pada keamanan nuklir, ibid 
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11) Rejim keamanan nukllir harus dapat 

menjamin bahwa otoritas yang 

berkompeten dan pejabat berwenang 

dapat mempersiap untuk merespon 

secara tepat dalama tatanan local, 

nasional dan internasional terhadap 

peristiwa keamanan nuklir. 

12) Menciptakan rejim keamanan nuklir 

yang berkelanjutan. 

 Keamanan nuklir ini tidak terlepas dari 

implementasi UN International Convention for 

Suppression on Nuclear Terrorism yang 

diratifikasi melalui Undang-undang No 10 

tahun 2014 tentang Ratifikasi Konvensi 

Internasional Penanggulangan Tindakan 

Terrorisme Nuklir. Konvensi ini mengatur 

mengenai definisi tindakan terorisme nuklir, 

termasuk memiliki bahan radioaktif atau 

membuat dan memiliki alat untuk tujuan 

menghancurkan yang mengakibatkan 

kematian, kecelakaan atau kerusakan pada 

property atau lingkungan, atau merusak 

fasilitas nuklir dengan tujuan melepaskan 

bahan radioaktif. Negara bertanggung jawab 

untuk mengadili  atau mengekstradisi pelaku 

dan penyerta pelaku. Negara-negara anggota 

wajib bekerjasama dalam membagi informasi, 

membantu dalam investigasi dan proses 

ekstradisi. Konvensi ini juga mengatur 

mengenai garda aman yang diterapkan melalui 

ketentuan – ketentuan IAEA berkaitan dengan 

pengusaan bahan nuklir dan pertukaran bahan 

nuklir secaran aman.17 

 Perjanjian Internasional yang terkait 

Keamanan Nuklir yang sudah diratifikasi oleh 

Indonesia adalah:  

1. Undang-Undang No. 10 Thn 2014 

tentang Pengesahan International 

Convention For The Suppression Of 

Acts Of Nuclear Terrorism 

2. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 

1986 tentang Pengesahan Convention 

On The Physical Protection Of 

17 UN International Convention for Suppression on 

Nuclear Terrorism, UNGA Resolution 59/290 

(2005), pasal 2 dan pasal 18. See also Pavel Podvig, 

Global Nuclear Security Building Greater 

Accountability and Cooperation, UNIDIR United 

Nations Institute for Disarmament Research Geneva 

- Switzerland, 2011. The key obligation of the 

Convention is to establish legal responsibility, 

under national laws for acts of nuclear terrorism 

and to create an international legal framework that 

would ensure prosecution of such activities. 

 

Nuclear Material Dan Amendment To 

The Convention On The Physical 

Protection Of Nuclear Material 

(Perubahan Konvensi Proteksi Fisik 

Bahan Nuklir) 

3. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2009 

Tentang Pengesahan Amendment To 

The Convention On The Physical 

Protection Of Nuclear Material 

(Perubahan Konvensi Proteksi Fisik 

Bahan Nuklir). 

 

3. Garda Aman (Safeguards) 

 IAEA sebagai badan dunia yang 

melakukan pengawasan terhadap bahan nuklir 

di seluruh dunia melakukan pencegahan 

terjadinya penyimpangan penggunaan bahan 

nuklir dan energi nuklir oleh negara-negara. 

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

penggunaan tersebut, maka IAEA telah 

mengeluarkan beberapa aturan hukum yaitu 

Safeguard Agreement, Additional Protocols 

dan Small Quantities Protocols. Indonesia 

sudah meratifikasi Comprehensive Safeguard 

Agreement dengan IAEA sejak 1980, dan 

meratifikasi Additional Protocol pada 

September 1999 menurut INFCIR/283. 

Indonesia telah meratifikasi perjanjian NPT 

(Non-Proliferation Treaty) dengan UU No. 8 

Tahun 1978 tentang Ratifikasi Non-

Proliferation Treaty of Nuclear Weapon. Untuk 

mengimplementasikan perjanjian ini, Indonesia 

telah menandatangani perjanjian 

comprehensive safeguards dengan IAEA pada 

14 Juli 1980 dengan dokumen deposit 

INFCIRC/283, dan pada 29 September 1999 

Indonesia juga telah menandatangani dan 

meratifikasi Additional protocol dari Safeguard 

Agreement dengan dokumen deposit 

INFCIRC/283. Disamping itu Indonesia juga 

meratifikasi perjanjian bebas nuklir di kawasan 

ASEAN yaitu Treaty on the Southeast Asia 

Nuclear Weapon Free Zone pada Desember 

1995.   

 Sejak 2003 Indonesia telah 

menerapkan Integrated Safeguards yang 

merupakan tindakan kombinasi optimal 

keselamatan nuklir (the optimum combination 

of all safeguard measured) yang diberlakukan 

IAEA menurut comprehensive safeguard 

agreement (CSA) dan Additional Protocols 

untuk memenuhi kewajiban safeguard IAEA 

secara efektif dan efisien secara maksimal 

dengan sumber daya yang ada. CSA ini 

merupakan perjanjian internasional 
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keselamatan nuklir yang mayoritas 

ditandatangani oleh negara non-senjata nuklir 

(non-nuclear weapon states parties) disamping 

perjanjian bebas senjata nuklir kawasan 

(NWFZ). Dari 174 negara yang sudah 

menandatangani CSA, 100 negara diantaranya 

telah menandatangani juga small quantities 

protocols untuk melengkapi CSA (60th years 

IAEA). Di bawah perjanjian CSA ini, IAEA 

mempunyai hak dan kewajiban untuk 

memastikan bahwa keselamatan seluruh bahan 

nuklir telah diterapkan di wilayah negara 

anggota, yurisdiksi atau pengawasan negara 

untuk tujuan khusus melakukan verifikasi 

bahwa bahan nuklir tersebut tidak disalah-

gunakan untuk senjata nuklir atau alat peledak 

nuklir lainnya. Berdasarkan pasal III Statuta 

IAEA, the Agency (IAEA) mempunyai 

kewenangan, antara lain, untuk membentuk 

dan melalukan administrasi pengelolaan 

keselamatan nuklir (safeguards). Ketika the 

Board of Govenors menyetujui perjanjian 

safeguards dengan negara anggota, maka 

Board of Governors memberikan kewenangan 

kepada Director General untuk membuat 

perjanjian dengan negara tersebut untuk 

penerapan perjanjian safeguard dinegaranya. 

Indonesia sebagai negara peratifikasi CSA 

mempunyai hak dan kwajiban sesuai dengan 

CSA yaitu pemanfaatan bahan nuklir untuk 

tujuan damai di wilayah, yurisdiksi dan dalam 

pengawasan negara Indonesia dimanapun 

bahan nuklir berada 

 Garda-aman merupakan suatu tindakan 

untuk mendorong upaya non-proliferasi atau 

tindakan untuk mencegah penyimpangan 

penggunaan tenaga nuklir dari tujuan damai 

menjadi tujuan pembuatan senjata nuklir atau 

alat ledak nuklir lain. Pengaturan mengenai 

garda-aman internasional yang diterapkan oleh 

IAEA merupakan kunci utama untuk 

memverifikasi pemenuhan Negara anggota 

terhadap komitmennya bahwa bahan nuklir 

atau teknologi nuklir tidak disalahgunakan 

untuk produksi senjata nuklir atau peralatan 

bahan peledak nuklir lainnya. Untuk 

menjalankan komitmen tersebut maka Negara 

anggota harus memenuhi persyaratan teknis 

dasar dari sistem garda-aman internasional 

IAEA, sesuai dengan istilah-istilah dari 

perjanjian garda-aman yang dapat diterapkan. 

Selain itu, garda-aman juga memungkinkan 

IAEA untuk meninjau ulang informasi, laporan 

dan rekaman yang disediakan oleh negara 

anggota untuk pencegahan penggunaan bahan 

nuklir yang tidak sah. 

 Tindakan garda-aman diterapkan 

terhadap semua bahan dan fasilitas nuklir, 

termasuk fasilitas yang tidak mengandung 

bahan nuklir, fasilitas yang tidak sedang 

beroperasi dan fasilitas yang telah 

didekomisioning. Penting bahwa perundang-

undangan nasional atau peraturan yang 

disahkan oleh badan pengawas 

mengidentifikasi dengan jelas tentang 

penerapan garda aman pada kegiatan, instalasi, 

fasilitas, dan bahan nuklir. Identifikasi seperti 

ini dijelaskan melalui definisi umum, dengan 

referensi mengenai bahan, kuantitas, dan 

fasilitas yang diatur seterusnya dalam 

peraturan. 

 Prinsip Garda aman (safeguards) yang 

diatur oleh IAEA pada dasarnya mendukung 

ketentuan pada Non-Proliferation Nuclear 

Treaty 1968, yang bertujuan untuk mencegah 

penyebaran senjata nuklir dan pelucutan 

senjata nuklir secara umum dan menyeluruh 

sebagai tujuan utama.18 The Comprehensive 

Safeguards Regime yang dibentuk oleh IAEA 

dirancang agar sesuai dengan siklus 

penggunaan bahan bakar nuklir baik sederhana 

maupun kompleks yang terdiri dari reaktor 

nuklir, konversi nuklir, pengayaan, pembuatan, 

dan pemrosesan ulang, dimana IAEA secara 

teknis dan mandiri diijinkan untuk 

memverifikasi komitmen negara anggota untuk 

tidak mengubah tujuan penggunaan bahan 

nuklir untuk tujuan damai menjadi senjata atau 

bahan peledak.19 Negara anggota harus 

membuat pernyataan pada IAEA bahwa semua 

fasilitas nuklir dan bahan nuklir tunduk pada 

ketentuan rejim garda aman, dan 

memperbaharui pernyataan tersebut secara 

berkala.20  

18 UNODA – Non – Proliferation Treaty, 1968.  
19 IAEA Safeguards : Serving Nuclear Non-

Proliferation, IAEA Publishing – Vienna, 2015. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/safeguards_

web_june_2015_1.pdf  
20 Stephen Tromans QC, Nuclear Law : The Law 

Applying to Nuclear Installations and Radioactive 

Substances in its Historic Context, Hart Publishing 

– Oxford and Portland Oregon, pp.271, 2010 
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 Konsep garda aman yang ditetapkan 

oleh IAEA  memiliki empat fungsi yaitu:21  

1) akuntabilitas (accountancy) 

Akuntabilitas mewajibkan Negara 

anggota untuk melaporkan kepada 

IAEA jenis dan jumlah bahan fisi di 

bawah kendalinya. Kemampuan dari 

suatu Negara untuk memberikan 

informasi yang akurat pada waktu 

yang tepat tergantung pada 

pembentukan sistem Negara yang 

mampu melacak materi yang relevan. 

2) Verifikasi (Verification)  

Negara harus menjamin bahwa laporan 

bahan nuklir yang dimiliki dan bahan 

nuklir yang berada di fasilitas nuklir 

harus konsisten dan telah sesuai 

dengan yang telah dilaporkan pada 

IAEA dan diverifikasi oleh IAEA.  

Verifikasi ini menggunakan beberapa 

teknik, termasuk menghitung jumlah 

bahan, menimbang berat bahan, 

menggunakan radiation detector atau 

mengambil contoh bahan untuk 

dianalisis. Transfer bahan nuklir baik 

domestik maupun internasional 

diharuskan untuk di verifikasi. Begitu 

pula, bahan nuklir yang digunakan 

pada fasilitas nuklir. 

3) pembatasan (containment) dan 

pengawasan (surveillance),  

Pembatasan dan pengawasan 

dilakukan oleh IAEA melalui 

penggunaan segel pada wadah bahan 

nuklir dan pendokumentasian atau 

perekaman dari bidang utama di 

fasilitas nuklir untuk menentukan 

apakah telah terjadi perpindahan yang 

tidak sah. 

4) Inspeksi yang dilakukan oleh Inspektur 

IAEA 

Kegiatan inspeksi meliputi 

pemeriksaan segel dan instrumen, 

meninjau rekaman fasilitas dan secara 

mandiri mengukur materi atau barang-

barang. 

Perjanjian Internasional yang terkait 

Garda-Aman (Safeguards) yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia adalah: 

21 Kenji Murakami, Nuclear Safeguards Concepts, 

Requirements, and Principles applicable to Nuclear 

Security, Nuclear Security Governance Experts 

Group, July 2012. 

1. Undang-Undang No. 8 Thn 1978 

tentang Pengesahan Perjanjian 

Mengenai Pencegahan Penyebaran 

Senjata-Senjata Nuklir 

2. Undang-Undang No. 9 Thn 1997 

tentang Pengesahan Treaty On The 

Southeast Asia Nuclear Weapon 

Free Zone (Traktat Kawasan 

Bebas Senjata Nuklir Di Asia 

Tenggara) 

3. Undang-Undang No. 1 Thn 2012 

tentang Pengesahan Traktat 

Pelarangan Menyeluruh Uji Coba 

Nuklir (Comprehensive Nuclear-

Test-Ban Treaty) 

4. Comprehensive Safeguards 

Agreement (CSA) 

5. Additional Protocol Pursuant to 

Comprehensive Safeguards 

Agreement. 

 Selain itu Indonesia telah 

menandatangani Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapon yang di bentuk oleh PBB 

melalui Resolusi General Assembly No 

17/258, dimana maksud dari penandatanganan 

perjanjian ini adalah untuk memperkuat 

maksud Indonesia sebagai negara yang 

melarang kepemilikan dan penggunaan senjata 

nuklir di dunia.  Indonesia memiliki keinginan 

kuat untuk membentuk world free nuclear 

weapon sesuai dengan mandat dari Traktat 

Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia 

Tenggara. 

 

4. Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir 

(Nuclear Liability) 

 Tujuan Pertanggungjawaban Kerugian 

nuklir berdasarkan the Vienna Convention on 

Civil Liability for Nuclear Damage of May 21, 

1963 (Vienna Convention) adalah keinginan 

untuk menetapkan beberapa standar minimum 

untuk memberikan perlindungan finansial 

terhadap kerusakan akibat penggunaan nuklir 

untuk tujuan damai secara pasti. Vienna 

Convention ini kemudian diamandemen 

melalui Protocol to Amend the 1963 Vienna 

Convention on Civil Liability for Nuclear 

Damage tahun 1997, dan direvisi melalui 

Convention on Supplementary Compensation 

for Nuclear Damage 1997. (Negara – Negara 

OECD membentuk Paris Convention and 

Brussels Convention on Nuclear liability yang 

diamandemen melalui 2004 Protocol to Amend 

the Paris Convention and the 2004 Protocol to 

Amend the Brussels Supplementary 
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Convention). Konvensi tanggung jawab 

kerugian nuklir tersebut diatas, dikenal sebagai 

International Regime of Nuclear Liabilty, 

dimana negara-negara baik anggota IAEA 

ataupun OECD dapat menerapkan prinsip-

prinsip tanggung jawab kerugian nuklir 

berdasarkan pada konvensi-konvensi tersebut 

diatas. 

Definisi Kerugian berdasarkan rejim nuclear 

liability adalah:22 

1) Kehilangan nyawa atau cedera 

2) Kehilangan atau kerusakan properti 

(masing-masing ditentukan oleh 

hukum dan pengadilan yang 

kompeten) 

3) kerugian ekonomi yang timbul dari 

kerugian atau kerusakan sebagaimana 

dimaksud pada sub-ayat (i) atau (ii), 

sepanjang tidak termasuk dalam sub-

paragraf tersebut, jika terjadi oleh 

orang yang berhak mengajukan klaim 

atas kehilangan atau kerusakan 

tersebut. 

4) Biaya pemulihan lingkungan23 yang 

rusak kecuali jika kerusakan tersebut 

tidak signifikan 

5) kehilangan pendapatan yang berasal 

dari kepentingan ekonomi yang 

digunakan atau hak menikmati 

lingkungan, terjadi sebagai akibat dari 

kerusakan lingkungan yang signifikan, 

dan sepanjang tidak termasuk dalam 

sub-ayat (ii); 

6) biaya tindakan pencegahan dan 

kerugian serta kerusakan yang lebih 

lanjut akibat dari tindakan tersebut 

22 Carlton Stoiber and others, Handbook on Nuclear 

Law: Implementing Legislation,  IAEA publishing 

– Vienna, pp. 104 - 106 , 2010 availabel at 

http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_ 

web.pdf. 
23 Principle 13 the Declaration of the Conference on 

Environment and Development held in Rio de 

Janeiro in 1992 calls on states to “cooperate in an 

expeditious and more determined manner to 

develop further international law regarding liability 

and compensation for adverse effects of 

environmental damage caused by activities within 

their jurisdiction or control to areas beyond their 

jurisdiction.” 

7) Kerugian ekonomi lainnya selain yang 

disebabkan oleh kerusakan 

lingkungan, apabila diijinkan oleh 

aturan umum dan hukum mengenai 

pertanggung jawaban sipil yang 

ditetapkan oleh pengadilan yang 

berkompeten.  

 Convention on Supplementary 

Compensation for Nuclear Damage 1997 ini 

juga menentukan bahwa, kerugian atau 

kerusakan timbul akibat dari paparan zat 

radiasi pengion yang dipancarkan oleh setiap 

sumber radiasi didalam instalasi nuklir, atau 

yang dipancarkan dari bahan bakar nuklir atau 

produk radiaktif atau limbah radioaktif, atau 

bahan nuklir yang berasal dari, atau dikirim 

dari instalasi nuklir, baik itu timbul dari barang 

– barang radioaktif, atau kombinasi barang-

barang radioaktif beracun, ledakan atau 

barang-barang yang berbahaya lainnya. 

Prinsip-prinsip yang mendasari pertanggung 

jawaban kerugian nuklir adalah sebagai 

berikut: 

1) Strict liability  

 yaitu pertanggungjawaban tanpa 

kesalahan. Pertanggung jawaban ini 

diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan 

pihak tergugat. Dengan pertanggungjawaban 

ini, maka untuk kecelakaan nuklir, pihak 

penggugat hanya harus membuktikan 

kausalitas bahwa kerugian yang dideritanya 

memang disebabkan oleh kecelakaan nuklir 

yang dioperasikan oleh tergugat. Dengan 

demikian, dalam pertanggungjawaban ini, 

penggugat tidak perlu membuktikan 

bagaimana instalasi nuklir telah dijalankan 

oleh tergugat, serta tidak perlu pula 

membuktikan bagaimana kecelakaan nuklir itu 

terjadi. Berdasarkan Convention on 

Supplementary Compensation for Nuclear 

Damage pasal 1, negara peserta harus 

menerapkan hukum nasional sesuai dengan 

prinsip strict liability ini dan memaksa pihak 

yang melakukan kesalahan untuk mengganti 

kerugian.24 

Pertanggungjawaban mutlak ini dikecualikan 

apabila kecelakaan yang terjadi karena: 

24 Convention on Supplementary Compensation for 

Nuclear Damage art. I(g), Sept. 12, 1997, 36 I.L.M. 

1473. 
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 1). “gross negligence” atau tindakan 

kesengajaan korban sendiri;  

2). “armed conflict, hostilities, civil war or 

insurrection”;25 dan  

Khusus untuk kejadian yang berupa perang, 

kerusuhan atau pun pemberontakan, atau 

tindakan yang melanggar hukum internasional 

yang mengakibatkan kecelakaan nuklir maka 

negara bertanggung jawab atas kerugian yang 

diderita baik oleh individu, masyarakat dan 

lingkungan dalam wilayah yurisdiksinya atau 

diluar wilayah yurisdiksinya.26 

3). “directly due to a grave natural disaster of 

an exceptional character”. 

1. Channelling liability to the operator 

 Pihak yang bertanggung jawab secara 

ekslusif atas kerugian nuklir adalah operator 

instalasi nuklir. “operator” didefinisikan 

sebagai “perorangan yang ditunjuk atau diakui 

oleh lembaga publik yang berwenang sebagai 

operator instalasi”27. Pihak lain yang 

melakukan aktifitas nuklir tidak dapat diminta 

pertanggungjawaban. Hal ini untuk 

memfokuskan pada pertangungjawaban yang 

dilandasi pada dua hal, yaitu: 1) untuk 

menghindari kompleksnya prosedur hukum 

dalam mengidentifikasikan pihak yang 

bertanggungjawab, 2) untuk lebih 

memfokuskan pada kapasitas pertanggungan 

(asuransi)28. Pihak lain dapat terlibat, misalnya 

supplier bahan nuklir apabila kerusakan terjadi 

akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukan 

dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan 

atau apabila hal tersebut diatur dalam 

kontrak.29 Bagi operator nuklir yang 

25 States are responsible for violations of the rules 

of international law that can be attributed to them. 

As a matter of customary law, reaffirmed by the 

UN International Law Commission, breach of an 

international obligation gives rise to an independent 

and automatic duty to cease the wrongful act and to 

make reparation. 

G.A. Res. 56/83, Annex art. 1-2, U.N. Doc. 

A/RES/56/83 (Dec. 12, 2001). 
26 According to Article 46 of the articles of the 

International Law Commission, “[w]here several 

States are injured by the same internationally 

wrongful act, each injured State may separately 

invoke the responsibility of the State which has 

committed the internationally wrongful act.” G.A. 

Res. 56/83, Annex art. 1-2, U.N. Doc. A/RES/56/83 

(Dec. 12, 2001). 
27 Article I (a) (vi), the Paris Convention. 
28 Point 18, the expose´ des motifs of the Paris 

Convention 
29 Article IV (2), the Vienna Convention,  

dioperasikan oleh pemerintah, maka 

pertangungjawaban dibebankan pada 

pemerintah. 

2. Limitation of liability in amount 

 Rejim Pertanggung jawaban nuklir 

mengijinkan setiap negara mengatur mengenai 

batas jumlah finansial yang wajib diberikan 

pada korban kerugian nuklir. Pasal 4 Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 

2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian 

Nuklir, menetapkan paling banyak 

Rp.4.000.000.000.000,00 (empat triliun 

rupiah) untuk setiap kecelakaan nuklir. Dalam 

perspektif ekonomi ganti kerugian disebut 

dengan perfect compensation ketika 

pembayaran sejumlah uang yang diberikan 

kepada korban dapat memberi manfaat bagi 

korban untuk bisa kembali kepada kondisi 

normal sebelum terjadinya kerugian (keadaan 

ex ante). Namun demikian, sistem 

kompensansi juga harus mengutamakan prinsip 

keadilan. Di satu sisi pembayaran kompensasi 

haruslah dilakukan hanya oleh mereka yang 

berkontribusi atas timbulnya kerugian. Di sisi 

lain, tingkat pembayaran yang dikeluarkan 

oleh pelaku (injurer) harus seimbang dengan 

tingkat kontribusi pelaku terhadap timbulnya 

kerugian 

3. Limitation of liability in time 

 Batas waktu pengajuan klaim ganti 

rugi dapat dilakukan dalam jangka 30 tahun 

bagi kerugian individu, dan dalam jangka 10 

tahun pada kejadian kerugian lainnya. 

4.  Insurance or other financial security 

 Rejim Pertanggungjawaban Kerugian 

Nuklir menganut Prinsip Kesesuaian (the 

congruence principle) yang dapat diaplikasikan 

pada syarat pendirian dan pengoperasian 

instalasi nuklir oleh operator. Setiap operator 

wajib membuktikan jaminan keuangan sebesar 

300 juta USD berdasarkan revisi Vienna 

Convention dan 700 juta Euro berdasarkan 

revisi Paris Convention. Apabila kerugian 

melebihi besaran yang diterapkan, negara 

dapat menyediakan public fund30. 

5. Prinsip Non Diskriminasi  

 Pertanggungjawaban kerugian nuklir 

diberikan pada setiap korban tanpa melihat 

kewarganegaraan, domisili atau residensi. Hal 

ini dapat diterapkan pada kerugian nuklir yang 

30 Public fund ditetapkan melalui beberapa tahap 

kompensasi kerugian nuklir. 
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diakibatkan oleh transboundary radiactive 

dust.31 

6. Jurisdiction 

 yurisdiksi adalah wilayah dibawah 

kewenangan pengadilan negara dimana insiden 

tersebut terjadi. 

7. Applicable law 

Hukum yang berlaku adalah hukum negara 

dimana kejadian nuklir itu terjadi. 

 

KESIMPULAN 

 Keselamatan, keamanan, garda aman 

dan tanggung jawab kerugian nuklir 

merupakan empat pilar yang dimuat dalam 

hukum nuklir yang merupakan unsur yang 

sangat penting dalam membangun sumber 

daya manusia dibidang ketenaganukliran. 

Keempat pilar penting ini perlu dikenal dan 

diketahui baik oleh pekerja dibidang 

ketenaganukliran maupun oleh pemerintah 

dalam mewujudkan aturan ketenaganukliran di 

Indonesia. Pendidikan hukum nuklir berarti 

bahwa masyarakat dan pemerintah merujuk 

pada ketentuan-ketentuan hukum nuklir dalam 

pemanfaatan ketenaganukliran. Hukum nuklir 

di Indonesia masih tersebar dibeberapa 

peraturan yang bersumber pada Undang-

undang No 10 tahun 1997 tentang 

ketenaganukliran, yang sampai saat ini masih 

belum mencakup keempat pilar penting aturan 

ketenaganukliran. Oleh karena itu, dengan 

penjelasan mengenai hukum nuklir yang 

holistik, diharapkan sumber daya manusia 

dibidang ketenaganukliran dapat 

memanfaatkan tenaga nuklir dengan sebaik-

baiknya. 

 

 UCAPAN TERIMAKASIH  

 Terima kasih kepada BAPETEN yang 

bekerjasama dengan Pusat Studi Regulasi dan 

Manajemen Teknologi Nuklir Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dalam menyusun 

penelitian mengenai hukum nuklir. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

31 Mohit Abraham, Nuclear Liability: A Key 

Component of the Public Policy Decision to Deploy 

Nuclear Energy in Southeast Asia, American 

Academy of Arts and Sciences – Cambridge, Mass, 

2014. 

1. Diane de Pompignan, “Law on the peaceful 

uses of nuclear energy: key concepts”, 

Nuclear Law Bulletin, vol 2, no.76, pp. 47-

61, 2005 

 

2. Carlton Stoiber, Handbook on nuclear law 

, International Atomic Energy Agency - 

Vienna, 2003.  Jonathan L. Black-Branch 

& Dieter Fleck (eds.) Nuclear Non-

Proliferation in International Law, TMC 

Asser Press, Hague, pp. 5, 2014. 

 

3. Raphael J. Heffron, Deconstructing 

Energy Law and Policy: The Case of 

Nuclear Energy, Edinburgh University 

Press, Edinburgh – UK, pp. 14, 2015. 

 

4. FUNDAMENTAL SAFETY 

PRINCIPLES, IAEA SAFETY 

STANDARDS SERIES No. SF-1, IAEA 

– Vienna, 2006,  http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pu

b1273_web.pdf 

 

5. IAEA, CONVENTION ON NUCLEAR 

SAFETY , 1994, Pasal 17.  Stephen 

Tromans, Nuclear Law: The Law 

Applying to Nuclear Installations and 

Radioactive Substances in its Historical 

Context, Hart Publishing – UK, pp. 162, 

2010 

 

6. Vienna Declaration on Nuclear Safety On 

principles for the implementation of the 

objective of the Convention on Nuclear 

Safety to prevent accidents and mitigate 

radiological consequences, 9 Februari 

2015, available at 

https://www.iaea.org/sites/default/files/cn

s_summary090215.pdf 

 

7. Progress in the Implementation of the 

IAEA Action Plan on Nuclear Safety, 

GOV/INF/2015/13-GC(59)/INF/5 

8. Date: 31 July 2015. 

 

9. http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pu

b1392_web.pdf 

 

10. Payaman J. Simanjuntak, Manajemen 

Keselamatan Kerja, Himpunan Pembina 

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR 
YOGYARTA, 20 AGUSTUS 2018 
ISSN 1978-0176

[ 78 ]

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1273_web.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/cns_summary090215.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/cns_summary090215.pdf


Sumber Daya Manusia (HIPSMI), 

Cetakan II, Jakarta, pp. 34,  1997. 

 

11. Parningotan Malau, Perlindungan Hukum 

Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, PT. Sofamedia, Jakarta, 

pp. 138-139, 2013. 

 

12. Carlton Stoiber, Handbook on nuclear 

law, International Atomic Energy Agency 

- Vienna, 2003. 

 

13. IAEA, Ilicit Nuclear Traficking, 

International Atomic Energy Agency - 

Vienna, 2008, (STI/PUB/1316). 

 

14. Objective and essential elements of a 

State’s nuclear security regime: nuclear 

security fundamentals, International 

Atomic Energy Agency - Vienna, 2013. 

 

15. GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6 

Attachment Page 7 

 

 

16. UN International Convention for 

Suppression on Nuclear Terrorism, 

UNGA Resolution 59/290 (2005), pasal 2 

dan pasal 18. Pavel Podvig, Global 

Nuclear Security Building Greater 

Accountability and Cooperation, UNIDIR 

United Nations Institute for Disarmament 

Research Geneva - Switzerland, 2011.  

 

17. UNODA – Non – Proliferation Treaty, 

1968.  

 

18. IAEA Safeguards : Serving Nuclear Non-

Proliferation, IAEA Publishing – Vienna, 

2015. 

https://www.iaea.org/sites/default/files/saf

eguards_web_june_2015_1.pdf  

 

19. Stephen Tromans QC, Nuclear Law : The 

Law Applying to Nuclear Installations 

and Radioactive Substances in its Historic 

Context, Hart Publishing – Oxford and 

Portland Oregon, pp.271, 2010 

 

20. Kenji Murakami, Nuclear Safeguards 

Concepts, Requirements, and Principles 

applicable to Nuclear Security, Nuclear 

Security Governance Experts Group, July 

2012. 

 

21. Carlton Stoiber and others, Handbook on 

Nuclear Law: Implementing Legislation,  

IAEA publishing – Vienna, pp. 104 - 106 

, 2010 availabel at http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pu

b1456_ web.pdf. 

 

22. Convention on Supplementary 

Compensation for Nuclear Damage art. 

I(g), Sept. 12, 1997, 36 I.L.M. 1473. 

 

23. G.A. Res. 56/83, Annex art. 1-2, U.N. 

Doc. A/RES/56/83 (Dec. 12, 2001). 

 

24. G.A. Res. 56/83, Annex art. 1-2, U.N. 

Doc. A/RES/56/83 (Dec. 12, 2001). 

 

25. Article I (a) (vi), the Paris Convention. 

 

26. Point 18, the expose´ des motifs of the 

Paris Convention 

 

27. Article IV (2), the Vienna Convention,  

 

28. Mohit Abraham, Nuclear Liability: A Key 

Component of the Public Policy Decision 

to Deploy Nuclear Energy in Southeast 

Asia, American Academy of Arts and 

Sciences – Cambridge, Mass, 2014. 

SEMINAR NASIONAL SDM TEKNOLOGI NUKLIR 
YOGYARTA, 20 AGUSTUS 2018 
ISSN 1978-0176

[ 79 ]

https://www.iaea.org/sites/default/files/safeguards_web_june_2015_1.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/safeguards_web_june_2015_1.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_%20web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_%20web.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_%20web.pdf

	all_paper_rev1.pdf



