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ABSTRAK 

Dalam persiapan pembangunan instalasi nuklir untuk generasi lanjut perlu mempertimbangkan bahwa sistem yang 
penting untuk keselamatan telah didesain dengan berbasiskan komputer. Moderinisasi yang dilakukan pada sistem 
dalam instalasi nuklir juga ikut meningkatkan penggunan sistem digital untuk kontrol proses. Di samping memiliki 
keunggulan, sistem berbasis komputer memiliki kelemahan yaitu sangat rentan terhadap ancaman serangan saiber. 
Tujuan utama keamanan nuklir pada dasarnya sama dengan keselamatan nuklir, yaitu melindungi manusia dan 
lingkungan hidup, sehingga perlu adanya harmonisasi antara keselamatan dan keamanan nuklir, meskipun terdapat 
perbedaan yang terletak pada sumber yang menjadi potensi risiko dan konsekuensi yang ditimbulkan. Metode yang 
dilakukan dalam makalah ini adalah dengan melakukan review terhadap standar internasional yang memuat ketentuan-
ketentuan yang harus dipenuhi dalam upaya untuk melakukan integrasi keselamatan dan keamanan pada siklus hidup 
sistem yang penting untuk keselamatan berbasis komputer. Dalam makalah ini akan dibahas upaya integrasi 
keselamatan dan keamanan dengan mempertimbangkan siklus hidup pengembangan sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer dan  penerapan pertahanan berlapis yang berdasarkan risko dan bahaya yang dapat 
terjadi. 
 
Kata kunci: keamanan siber, siklus hidup 
 
ABSTRACT 

In preparation for the construction of nuclear installations for advance generations it is necessary to consider that 
systems important to safety have been designed on a computer-based systems. Moderinization carried out on systems in 
nuclear installations also increases the use of digital systems for process control. In addition to having advantages, 
computer-based systems have the disadvantage of being particularly vulnerable to cyber attack threats. The ultimate 
goal of nuclear security is essentially the same as nuclear safety: protecting people and the environment, so there is a 
need for harmonization between nuclear safety and security, although there is a difference that in the source of the 
potential risks and consequences. The method undertaken in this paper is a review of international standards 
containing provisions that must be met in an mean to integrate the safety and security of the life cycle of computer 
based systems important to safety. This paper addresses the efforts to integrate safety and security by considering the 
life cycle of system development that is essential for computer-based safety and the application of defense in depth 
based on risk and hazards that can occur. 
 

Keywords: cyber security, life cycle 
 
I. PENDAHULUAN 

Dalam persiapan pembangunan instalasi nuklir 
untuk generasi lanjut (misalnya generasi ke-IV) perlu 
mempertimbangkan bahwa sistem yang penting untuk 
keselamatan telah didesain dengan berbasiskan 
komputer. Moderinisasi yang dilakukan pada sistem 
dalam instalasi nuklir (misalnya kegiatan upgrade dari 
sistem berbasis analog ke sistem berbasis digital) 
meningkatkan penggunan sistem digital untuk kontrol 
proses di dalam instalasi nuklir. 

Contoh sistem yang penting untuk keselamatan 
dalam instalasi nuklir misalnya sistem instrumentasi dan 
kontrol untuk akusisi data dari sensor, menyampaikan 
informasi dari sensor ke aktuator, melaksanakan aktuasi 
kontrol, dan menyajikan informasi tentang  kondisi 
proses. Pengelolaan data dan informasi sampai 
menghasilkan keluaran pada sistem berbasis komputer 

berdasarkan logika dalam perangkat lunak yang 
tertanam. Keuntungan penggunaan sistem berbasis 
komputer antara lain kontrol dilakukan secara otomatis, 
respon terhadap kejadian menjadi lebih cepat dan 
berkurangnya biaya operasional. 

 
II. PERMASALAHAN 

Penggunaan sistem berbasis komputer dengan 
perangkat lunak yang tertanam (termasuk adanya defect 
atau bug yang terdapat dalam perangkat lunak), dapat 
meningkatkan kerentanan dan peluang untuk 
dieksplorasi sebagai ancaman serangan saiber [1]. 

Ancaman serangan saiber dari pihak luar 
misalnya sabotase terhadap sistem yang penting untuk 
keselamatan, dengan dampak yang timbul antara lain 
kegagalan atau perilaku menyimpang dari sistem yang 
penting untuk keselamatan. Serangan saiber dapat 
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berdampak pada satu sistem atau beberapa sistem, serta 
berhasil menembus beberapa lapisan pertahanan  
berlapis dari sistem yang penting untuk keselamatan [2].  

Selain sabotase yang berdampak langsung 
terhadap sistem yang penting untuk keselamatan, bentuk 
lain dari serangan saiber yang dapat dilakukan oleh 
pihak luar yaitu sniffing dengan tujuan memperoleh data 
yang berisi informasi penting terkait dengan 
keselamatan dan keamanan instalasi nuklir, yang dapat 
digunakan untuk merencakan pencurian bahan nuklir 
atau terjadinya kejadian terpostulasi dalam instalasi 
nuklir dengan mengurangi ketersediaan sistem yang 
penting untuk keselamatan [2].  

Contoh kasus serangan saiber terhadap instalasi 
nuklir misalnya serangan Stuxnet worm pada  instalasi 
pengkayaan uranium Natanz, Iran. Analisis dan reverse 
engineering yang dilakukan terhadap Stuxnet worm, 
menunjukkan worm tersebut didesain untuk kegiatan 
spionase dan sabotase terhadap sistem kontrol. Sabotase 
dilakukan pada target melalui modifikasi kode dalam 
PLC sesuai dengan keinginan dari pihak penyerang dan 
menyembunyikan perubahan yang dilakukan dari 
operator [3]. 

Dalam publikasi yang diterbitkan oleh Federal 
Office for Information Security (Jerman), sepuluh besar 
ancaman serangan saiber yang timbul terhadap sistem 
kontrol industri di tahun 2016 antara lain:[4] 
1. social engineering dan phising; 
2. penyusupan malware melaui media removeable 

dan perangkat keras eksternal; 
3. infeksi malware melalui internet dan intranet; 
4. penyusupan  melalui akses remote; 
5. kesalahan manusia dan sabotase; 
6. komponen kontrol yang terhubung melalui 

internet; 
7. malfungsi teknis dan force majeure; 
8. compromising of extranet dan komponen awan; 
9. Serangan (D)Dos ; dan 
10. Compromising of Smartphones dalam daerah 

produksi. 
Masalah keamanan saiber pada sistem yang 

penting untuk keselamatan telah menjadi ancaman 
nyata. Kerangka pengaturan yang memadai diperlukan 
untuk menghadapi ancaman serangan saiber. Tulisan ini 
menguraikan upaya untuk memperkuat kerangka 
pengaturan untuk persyaratan sistem yang penting untuk 
keselamatan dalam menghadapi ancaman serangan 
saiber. 

 
III. KERANGKA KETENTUAN DALAM 

STANDARD INTERNASIONAL 
Dalam upaya mengahadapi ancaman serangan 

saiber terhadap instalasi nuklir, IAEA 
merekomendasikan perlu adanya proteksi terhadap 
sistem berbasis komputer, yang dinyatakan dalam 
INFCIRC/225/rev 5 [5]: “sistem berbasis komputer 
yang digunakan untuk proteksi fisik, keselamatan nuklir 
dan pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 
harus diproteksi terhadap upaya serangan saiber atau 
manipulasi”.  

Dalam upaya untuk meningkatkan proteksi 
terhadap serangan saiber, IAEA juga telah 
mengeluarkan pedoman terkait dengan implementasi 

keamanan komputer dalam instalasi nuklir, yaitu: NSS-
17: Computer Security at Nuclear Facilities. NSS-17 
berisi pedoman ketentuan teknis untuk 
mengintegrasikan keamanan komputer dengan proteksi 
fisik instalasi nuklir. Dalam NSS-17 diuraikan tujuan 
keamanan komputer yaitu: [6] 
1.  melindungi kerahasiaan, integritas dan 

ketersediaan data atau sistem komputer; dan  
2. mencegah, mendeteksi dan merespon tindakan 

kriminal, sengaja dan tidak sah terhadap bahan 
nuklir, zat radioaktif, instalasi nuklir atau fasilitas 
radiasi yang menimbulkan konsekuensi terhadap 
pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. 

Dalam NSS-17 dinyatakan perlunya pemegang 
izin untuk menyusun dan menetapkan kebijakan 
keamanan komputer dan menjadi bagian dari sistem 
proteksi fisik instalasi nuklir. Implementasi kebijakan 
tersebut melalui tindakan proteksi dengan beberapa 
lapisan dan metode proteksi yang berbeda, sehingga 
dapat diwujudkan pertahanan berlapis. Untuk 
mewujudkan tindakan proteksi, rencana keamanan 
komputer disusun sebagai bagian dari implementasi 
kebijakan yang ditetapkan. Rencana keamanan 
komputer berisi antara lain: [6] 
1. organisasi dan tanggungjawab; 
2. pengelolaan aset; 
3. kajian risiko dan kerentanan; 
4. manajemen konfigurasi dan desain sistem 

keamanan; 
5. prosedur pengoperasian keamanan; dan 
6. manajemen personil. 

Penyusunan rencana keamanan komputer bertujuan 
antara lain [6]: 

- meminimalkan kerentanan;  
- tersedianya upaya proteksi;  
- identifikasi konsekuensi yang dapat timbul; 

dan  
- identifikasi upaya mitigasi yang diperlukan 

sesuai dengan tingkatan risiko ancaman saiber 
pada instalasi nuklir. 
Ancaman serangan saiber terhadap sistem 

instrumentasi dan kontrol dalam instalasi nuklir akan 
memiliki konsekuensi yang besar karena terkait 
langsung dengan proses, misalnya kontrol reaksi fisi 
dalam reaktor nuklir. Upaya untuk mengatasi 
kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan dalam 
serangan saiber terhadap sistem tersebut telah menjadi 
perhatian utama IAEA, dengan disusunnya pedoman 
yang masih dalam tahap pembahasan,  yaitu : 
“Computer Security of Instrumentation and Control 
Systems at Nuclear Facilities” [2].  

Pada tahap awal dalam upaya untuk mengatasi 
ancaman serangan saiber, perlu dilakukan identifikasi 
terhadap tujuan serangan saiber. Tujuan dari serangan 
saiber secara umum antara lain melakukan sabotase 
secara langsung atau mengumpulkan informasi terkait 
dengan kelemahan dari sistem yang dapat dimanfaatkan 
dalam serangan   Hasil identifikasi terhada tujuan 
serangan saiber menjadi masukan untuk kajian risiko 
keamanan. Kajian yang dilakukan terhadap sistem 
instrumentasi dan kendali dilakukan, termasuk 
komponen terkait berdasarkan tingkatan risiko yang 
dapat timbul. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 
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dalam kajian risiko keamanan untuk sistem 
instrumentasi dan kendali antara lain: [2] 

- ancaman dapat terjadi pada setiap siklus hidup  
sistem; 

- serangan dapat berdampak pada satu sistem 
tersendiri atau beberapa secara simultan 

- upaya yang dapat mengubah sinyal proses, dan 
data konfigurasi peralatan atau perangkat 
lunak. 

- peluang untuk dapat menyusupkan kode atau 
data berbahaya, misalnya melalui saluran  
komunikasi, dan peralatan yang terhubung 
untuk sementara waktu. 
 
Pengembangan sistem instrumentasi dan 

kontrol yang penting untuk keselamatan perlu 
dipastikan untuk dapat meminimalkan kerentanan yang 
ada dan mengidentifikasi potensi kerentanan residu 
dalam setiap tahap siklus hidup sistem instrumentasi 
dan kendali. Siklus hidup sistem instrumentasi dan 
kendali antara lain: [2] 

1. perencanaan proses; 
2. dasar desain; 
3. alokasi fungsional ; 
4. arsitektur instrumentasi dan kendali secara 

keseluruhan; 
5. spesifikasi peralatan; 
6. penentuan item yang pre-developed; 
7. desain dan implementasi rinci; 
8. integrasi sistem; 
9. validasi sistem; 
10. pemasangan, integrasi dan uji fungsi; 
11. operasi dan perawatan; 
12. modifikasi; dan 
13. dekomisioning. 

 
Contoh regulasi yang mensyaratkan adanya 

upaya proteksi terhadap sistem yang berbasis komputer 
dalam instalasi nuklir adalah peraturan dari Amerika 
Serikat, seperti dinyatakan dalam 10 CFR Bagian 73.54 
“Proteksi sistem komputer dan komunikasi digital dan 
jaringan”, disebutkan: tersedianya proteksi yang 
memadai terhadap sistem komputer dan komunikasi 
digital dari serangan saiber dengan mempertimbangkan 
ancaman dasar desain [7]. 

Implementasi dari ketentuan 10 CFR Bagian 
73.54 diuraiakan secara rinci dalam pedoman yang 
antara lain:  

- Regulatory Guide 5.71: Cyber Security 
Programs for Nuclear Facilities;  dan 

- Regulatory Guide 1.152: Criteria for Use of 
Computers in Safety Systems of Nuclear Power 
Plants.   
 
Dalam Regulatory Guide 5.71: Cyber Security 

Programs for Nuclear Facilities disyaratkan untuk 
melakukan identifikasi aset digital yang perlu dilindungi 
dari ancaman serangan saiber.  Hasil identifikasi disebut 
sebagai aset digital kritis (critical digital assets, CDA) 
untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana 
keamanan saiber.  Regulatory Guide 5.71 menguraikan 
muatan dalam rencana keamanan saiber yang harus 
disusun oleh pemegang izin, antara lain berisi [7]: 

1. proteksi sistem komunikasi dan komputer digital 
dan jaringan yang memadai terhadap serangan 
saiber; 

2. uraian tentang dampak yang timbul dari serangan 
saiber; 

3. identifikasi CDA; 
4. program keamanan saiber; 
5. integrasi program keamanan saiber dalam program 

proteksi fisik; dan 
6. strategi pertahanan berlapis. 

 
Dalam Regulatory Guide 1.152: Criteria for 

Use of Computers in Safety Systems of Nuclear Power 
Plants diuraikan ketentuan yang lebih spesifik terkait 
dengan desain, pengembangan, dan implementasi 
proteksi terhadap sistem instrumentasi dan kontrol 
berbasis komputer dalam: [8] 

- sistem yang penting untuk keselamatan dan  
- kegiatan terkait kesiapsiagaan nuklir. 

 
Sebagai upaya proteksi untuk memastikan 

keselamatan dan keamanan selama pembangunan, 
pengoperasian dan dekomisioning PLTN,  dalam 
Regulatory Guide 1.152 diuraikan siklus hidup untuk 
pengembangan proteksi sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer. Regulatory Guide 
1.152 menguraikan ketentuan untuk mewujudkan proses 
pengembangan dan lingkungan pengoperasian yang 
aman selama siklus hidup [8].  

Dalam Regulatory Guide 1.152, model 
waterfall digunakan menjadi kerangka untuk 
menggambarkan tahapan dalam siklus hidup yang 
terdiri atas: [8] 

1. konsep 
2. persyaratan 
3. desain 
4. implementasi 
5. pengujian 
6. pemasangan, pengujian dan penerimaan 
7. operasi 
8. perawatan 
9. penonaktifan 

Pada setiap tahapan siklus hidup, pengembangan upaya 
proteksi harus mempertimbangkan risiko dan bahaya 
yang dapat timbul terhadap keselamatan dan keamanan 
sebagai akibar dari serangan saiber. 

Terkait dengan proses pengembanagan upaya 
proteksi terhadap keamanan sistem yang berbasis 
komputer tersedia beberapa standar internasional, 
misalnya ISA-62443. Pada makalah ini menguraikan 
salah satu seri ISA-62443, yaitu ISA-62443-4-1. 
Standar  ISA-62443-4-1 berisi uraian tentang kerangka 
untuk memastikan sistem kontrol memenuhi persyaratan 
keamanan sesuai dengan tingkatan risiko yang 
ditetapkan selama siklus hidup. [9] 
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Gambar 1. Strategi pertahanan berlapis yang menjadi 
filosofi untuk memasikan siklus hidup sistem aman [9] 

 
Gambar 1 menunjukan konsep prinsip 

pertahanan berlapis yang diuraikan dalam ISA-62443-4-
1. Konsep pertahanan berlapis disusun dengan tujuan 
untuk memastikan sistem kontrol yang aman dan 
selamat selama siklus hidup. Konsep pertahanan 
berlapis tersebut meliputi: [9] 

1. manajemen keamanan; 
2. spesifikasi persyaratan keamanan; 
3. keamanan yang didesain; 
4. implementasi keamanan; 
5. pengujian verifikasi dan validasi keamanan; dan 
6. pedoman keamanan 

Pengelolaan terhadap defect dan pemuktahiran 
termasuk juga sebagai satu kesatuan yang terintegrasi 
dalam pertahanan berlapis. 

Dalam manajemen keamanan disyaratkan 
perlunya untuk memastikan kegiatan yang terkait 
keamanan direncanakan, didokumentasikan dan 
dijalankan secara memadai selama siklus hidup dari 
sistem. Spesifikasi persyaratan keamanan disyaratkan 
untuk disusun agar dapat memastikan kebutuhan terkait 
kemampuan keamanan telah sesuai dengan tingkatan 
keamanan yang ditetapkan, sebagai contoh autentifikasi, 
enkripsi, audit dan proteksi terkait antarmuka dengan 
eksternal. Ketentuan terkait keamanan yang didesain 
mensyaratkan untuk memastikan sistem telah aman 
berdasarkan desain yang dibuat,  dari desain konseptual 
sampai dengan desain rinci melalui upaya untuk 
menerapkan pola pertahanan berlapis. Pola pertahanan 
berlapis tersebut terdiri atas beberapa lapisan yang 
apabila satu lapisan dapat ditembus lapisan lainnya tetap 
dapat melindungi sistem dari serangan. Ketentuan 
implemetasi keamanan mensyaratkan penerapan harus 
dilakukan secara aman untuk setiap fitur dari sistem. 
Pengujian verifikasi dan validasi keamanan perlu 
dilakukan untuk memastikan persyaratan keamanan dan 
pertahanan berlapis telah dipenuhi. Pedoman keamanan 
disyaratkan harus tersedia terkait dengan dokumentasi 
yang berisi ketentuan untuk mengintegrasi, 
mengkonfigurasi dan merawat pertahanan berlapis yang 
ada dalam sistem. 
 

 

 

IV. PEMBAHASAN   
Keselamatan dari sistem yang penting untuk 

keselamatan berbasis komputer telah menjadi perhatian 
BAPETEN sebagai badan pengawas. Pada tahun 2012, 
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Desain Sistem yang Penting untuk Keselamatan 
Berbasis Komputer pada Reaktor Daya, berisi ketentuan 
bagi pemegang izin untuk memenuhi persyaratan umum 
desain dan persyaratan teknis desain. [10] 

 Pertimbangan terhadap keamanan dalam 
desain sistem yang penting untuk keselamatan telah 
disyaratkan sebagai bagian dari persyaratan umum 
desain yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g 
dari Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2012. 
Lampiran I dari Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 
Tahun 2012 menguraikan uraian yang lebih rinci 
tentang persyaratan keamanan, yaitu: sistem 
keeselamatan berbasis komputer dilengkapi dengan 
proteksi terhadap serangan fisik, penyusupan (intruder) 
sengaja dan tidak disengaja, pemalsuan (fraud), virus 
dan sebagainya. Sistem Keselamatan Berbasis 
Komputer didesain tidak terhubung secara langsung 
dengan jaringan di luar instalasi. 

Dalam penjelasan PP Nomor 54 Tahun 2012 
Pasal 61 ayat (1) huruf a diuraikan tujuan keselamatan 
instalasi nuklir yang terdiri atas tujuan umum 
keselamatan instalasi nuklir dan tujuan khusus 
keselamatan instalasi nuklir. Tujuan umum keselamatan 
instalasi nuklir adalah untuk melindungi pekerja, 
masyarakat, dan lingkungan hidup yang dilakukan 
melalui upaya pertahanan yang efektif terhadap 
timbulnya bahaya radiasi di instalasi nuklir. Sedangkan 
tujuan khusus keselamatan instalasi nuklir terdiri atas 
tujuan proteksi radiasi dan tujuan keselamatan teknis. 
Tujuan keselamatan teknis antara lain berisi:  mencegah 
terjadinya kecelakaan selama pemanfaatan instalasi 
nuklir dan bahan nuklir serta melakukan mitigasi 
dampak radiologi apabila kecelakaan tetap terjadi, 
memastikan dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa 
semua kecelakaan yang telah dipertimbangkan dalam 
desain instalasi nuklir memberikan risiko serendah-
rendahnya, dan memastikan bahwa kecelakaan dengan 
dampak radiologi yang serius mempunyai kebolehjadian 
yang sangat kecil [11]. Untuk keamanan nuklir 
merupakan upaya untuk mencegah, mendeteksi dan 
merespons terhadap tindakan kriminal atau tidak 
sengaja yang melibatkan atau secara langsung pada 
bahan nuklir, zat radioaktif, instalasi nuklir dan fasilitas 
radiasi [6].  

Perbedaan dalam mewujudkan kondisi yang 
selamat dan aman, terkait dengan sumber risiko. Dalam 
hal keselamatan, bahaya timbul dari perilaku sistem 
yang ada di dalam instalasi nuklir dan menjadi sumber 
risiko yang dipertimbangkan, misalnya kegagalan 
sistem kontrol yang mengakibatkan proses dalam 
instalasi menjadi tidak terkendali dan mengancam 
keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam 
hal keamanan, ancaman dan konsekuensi yang timbul 
terhadap instalasi nuklir menjadi sumber risiko yang 
harus dimitigasi. Misalnya ancaman serangan saiber 
pada sistem instrumentasi dan kontrol pada instalasi 
nuklir dalam bentuk: 

- sabotase; atau  
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- upaya manipulasi data terkait akutansi bahan 
nuklir. 
Umumnya desain dari sistem yang penting 

untuk keselamatan disyaratkan memiliki keandalan 
yang tinggi. Beberapa kelemahan yang ada terkait 
penggunaan sistem yang berbasis komputer atau digital 
antara lain 

- kuantisasi states; 
- pencuplikan yang bervariasi;  
- adanya paket dropout pada saat transmisi 

melalui jalur komunikasi; 
- asinkronisasi;  
- tundaan yang bervariasi;  
- bugs; dan 
- adanya error dalam pengkodean di perangkat 

lunak. 
Kelemahan tersebut dapat  dieksplorasi dan 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 
untuk melakukan sabotase terhadap sistem yang penting 
untuk keselamatan yang dapat membahayakan instalasi 
nuklir, misalnya paket data tidak sampai sesuai di tujuan 
sehingga sistem yang penting untuk keselamatan 
menjadi malfungsi yang  membahayakan keselamatan 
instalasi nuklir dan mengancam masyarakat dan 
lingkungan hidup .  

Dalam Nuclear Security Fundamentals 
dinyatakan: keselamatan dan keamanan nuklir pada 
dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu 
melindungi masyarakat dan lingkungan hidup. Upaya 
keselamatan dan keamanan perlu diintegrasikan dalam 
desain sehingga terjadi sinergi antara keselamatan dan 
keamanan [12]. Misalnya upaya deteksi virus atau worm 
dalam sistem instrumentasi dan kontrol perlu dipastikan 
tidak mempengaruhi kinerja (variasi tundaan atau paket 
dropout) yang dapat mengakibatkan kondisi tidak stabil. 
Contoh lainnya bugs dari perangkat lunak tertanam 
dalam sistem instrumentasi dan kendali yang penting 
untuk keselamatan berbasis komputer menimbulkan 
potensi adanya error pengkodean di dalam perangkat 
lunak yang dapat memicu kondisi kegagalan dengan 
penyebab sama dalam kanal redundansi sistem 
keselamatan.  

Pengembangan sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer yang mengintegrasikan 
keselamatan dan keamanan perlu menjadi materi 
substansi pengaturan dalam Peraturan Kepala 
BAPETEN terkait dengan ketentuan sistem yang 
penting untuk keselamatan berbasis komputer.  
Ancaman terhadap sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer dapat memanfaatkan 
kelemahan sistem, sehingga perlu dipastikan untuk 
mempertimbangkan masalah keamanan mulai dari 
sedini mungkin. Siklus hidup tahapan proses sistem 
berbasis komputer menjadi dasar dalam upaya 
mengintegrasikan persyaratan keselamatan dan 
keamanan. Pada tahap awal identifikasi CDA dilakukan 
untuk menentukan struktur, sistem dan/atau komponen 
yang penting untuk keselamatan dan kerentanan 
terhadap ancaman serangan. Tingkatan risiko untuk 
setiap CDA hasil proses identifikasi perlu ditetapkan. 
Dalam setiap tahapan siklus hidup,  substansi 
pengaturan berisi ketentuan yang harus dipenuhi oleh 
pemegang izin dengan mempertimbangkan risiko dan 

bahaya di setiap tahapan dan menerapkan pola 
pertahanan berlapis (seperti diuraikan dalam ISA-
62443-4-1). Pengembangan pola pertahanan berlapis 
dilakukan berdasarkan harmonisasi hasil analisis 
terhadap kecelakaan dasar desain dan ancaman dasar 
desain dari instalasi nuklir. Misalnya hasil analisis 
ancaman dasar desain menunjukkan potensi injeksi kode 
yang mempengaruhi kinerja (variasi tundaan lebih lama 
daripada disyaratkan sistem), upaya identifikasi 
terhadap adanya kode yang berbahaya perlu untuk tetap 
memenuhi persyaratan yang memastikan instalasi nuklir 
tidak menuju ke kondisi kecelakaan dasar desain.  

Pada bagian akhir jaminan mutu perangkat 
lunak, verifikasi dan validasi, perlu untuk 
dipersyaratkan selain keragaman. Upaya verifikasi dan 
validitas, autentifikasi, dan integritas pada kode 
merupakan syarat utama dalam keselamatan juga 
mendukung upaya keamanan dalam identifikasi adanya 
penyusupan kode yang betujuan untuk melakukan 
serangan saiber. 

                                                                                                    
V. KESIMPULAN 

Serangan saiber terhadap sistem instrumentasi 
dan kendali berbasis komputer memiliki potensi untuk 
menimbulkan kerusakan pada struktrur, sistem, dan 
komponen, dan/atau pencurian atau penyalahgunaan 
informasi terkait instalasi nuklir dan bahan nuklir. 
Konsekuensi yang dapat timbul dari serangan saiber 
dapat meimbulkan bahaya bagi masyarakat dan 
lingkungan hidup. 

Desain sistem yang penting untuk keselamatan 
untuk generasi terkini umumnya telah berbasis 
komputer. Kerentanan dan kelemahan yang ada dalam 
perangkat lunak memungkinkan untuk dimanfaatkan 
dalam melancarkan serangan yang membahayakan 
keselamatan. Ketentuan yang mengintegrasikan 
keselamatan dan keamanan untuk sistem yang penting 
untuk keselamatan berbasis komputer perlu disusun 
dengan mempertimbangkan siklus hidup dari sistem dan 
menerapkan pertahana berlapis pada setiap tahapan 
siklus hidup yang sesuai dengan tingkat risiko yang 
ditetapkan. Pengembangan pola pertahanan berlapis 
dilakukan berdasarkan harmonisasi hasil analisis 
terhadap kecelakaan dasar desain dan ancaman dasar 
desain dari instalasi nuklir. 

Karena rentannya sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer terhadap serangan 
saiber diperlukan suatu persyaratan untuk menjamin 
bahwa sistem tersebut aman dari serangan saiber. 
Meskipun sejauh ini sudah ada ketentuan terkait dengan 
keamanan sistem keselamatan berbasis komputer, 
namun belum sepenuhnya mempertimbangkan siklus 
hidup pengembangan  sistem yang penting untuk 
keselamatan berbasis komputer. Persyaratan tersebut 
digunakan oleh pemegang izin sebagai panduan untuk 
mengintegrasikan keselamatan dan keamanan. 
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