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PEMILIHAN MODEL KOMPUTASI UNTUK PENGKAJIAN
KESELAMATAN PENYIMPANAN LIMBAH TANAH DANGKAL

DI PPTA SERPONG

'••''"' S y a h r i r
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN

ABSTRAK
PEMILIHAN MODEL KOMPUTASI UNTUK PENGKAJIAN KESELAMATAN PENYIMPANAN

LIMBAH TANAH DANGKAL DI PPTA SERPONG. Telah dilakukan seleksi code computer untuk
digunakan dalam pengkajian keselamatan fasilitas disposal limbah aktivitas sedang dan rendah. Pada makalah
ini disampaikan ringkasan model computer code yang dipilih. Model-model yang dipilih memungkinkan analisis
dosis individual di lepas kawasan dalam kondisi normal serta dosis pada kawasan dalam hal gangguan pengusik
(intruder). Demonstrasi untuk kasus penyimpanan limbah tanah dangkal PPTA Serpong diberikan untuk kondisi
pelepasan normal. Pengkajian mencakup infiltrasi air hujan, source-term, transport air-tanah/sumur/sungai serta
rantai makanan dan dosimetri sehingga diperoleh riwayat dosis orang yang terpapari maksimal. Computer code
yang digunakan dalam perhitungan adalali VS2DT1, PAGAN2 dan GENE3. Hasil perhitungan menunjukkan
penggunaan silt loam setebal 1 m sebagai selubung penghalang ke unit disposal mampu memperlambat
kecepatan alir 27 kali. Penggunaan radionuklida yang berbeda inenunjukkan variasi riwayat dosis sesuai dengan
sifat fisis dan kimiawinya.

ABSTRACT
SELECTION OF COMPUTER CODES FOR SHALLOW LAND WASTE DISPOSAL IN PPTA

SERPONG. Models and computer codes have been selected for safety assessment of near surface waste disposal
facility. This paper provides a summary and overview of the methodology and codes selected. The methodology
allows analyses of dose to individuals from offsite releases under normal conditions as well as on-site doses to
inadvertent intruders. A demonstration in the case of shallow land waste disposal in Nuclear Research
Establishment area in Serpong has been given for normal release scenario. The assessment includes infiltration
of rainfall, source-term, ground water (well) and surface water transport, food-chain and dosimetry. The results
show dose history of maximally exposed individuals. The codes used are VS2DT, PAGAN and GENII. The
application of 1 m silt loam as a moisture barrier cover decreases flow in the disposal unit by a factor of 27. The
selected radionuclides show variety of dose histories according to their chemical and physical characteristics and
behavior in the environment.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu fasilitas penyimpanan
limbah disposal aktivitas sedang dan rendah
memerlukan lisensi dari yang berwenang.
Dalam hal pendirian fasilitas penyimpanan lim-
bah tanah dangkal (PLTD), pemohon ijin harus
menunjukkan hasil analisis kuantitatif dosis po-
tensial kepada orang yang terpapari maksimal
di lepas kawasan.
Analisis dalam bentuk pengkajian keselamatan
ini harus mencakup kondisi paska penutupan.
Selain itu, metode yang digunakan mampu
menganalisis baik dosis individual lepas
kawasan dalam kondisi normal maupun dosis
dalam lokasi terhadap gangguan luar
(intruder).

Metode Pengkajian meliputi :
• interpolasi jalur paparan
• screening jalur paparan
• identifikasi model dan integrasinya
• seleksi computer code atau metode analitis

untuk penerapan metode tersebut
• memperoleh, menerapkan dan mengkaji

computer code yang dipilih
Makalah ini membahas seleksi model dan
computer code serta implementasinya untuk
kasus di PPTA Serpong.

Modul utama yang dipertimbangkan
dalam seleksi ini meliputi [aju alir air-tanah,
source-term, transport air-tanah, transport
udara, transport air permukaan, rantai ma-
kanan dan dosimetri. Tiap modul, baik yang
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berupa analisis sederhana maupun yang lebih
rumit dapat dipilih. Sebagai contoh, modul
aliran dan transport air-tanah dapat berupa
solusi semi analitis steady state satu dimensi
untuk media homogen, atau analisis numerik
yang lebih rumit yang memperhitungkan
fenomena transient pada berbagai media
heterogen dengan berbagai kondisi batas
(boundary condition). Kekecualian dalam hal
ini adalah modul rantai makanan dan dosimetri.
Sesuai dengan perkembanganya, modul-modul
ini relatif lebih standar sehingga hanya satu
macam model yang digunakan.

PROSES YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM SELEKSI

Radionuklida yang terlepas setelah
penutupan fasilitas PLTD akan mencapai
lingkungan melalui dua jalur utama :
(a)sumber ke air-tanah, dengan paparan ke

manusia melalui air sumur
(b) sumber ke air-tanah kemudian ke air permu-

kaan, dengan manusia dan produk makanan
terkena kontaminasi air permukaan.

Jalur lain seperti pelepasan langsung ke air
permukaan atau ke udara tidak diperhatikan.

Untuk mengkaji efek pelepasan melalui
dua jalur air-tanah ini, harus dipertimbangkan
berbagai proses fisis dan kimiawi yang
diperkirakan terjadi di dalam dan dekat fasilitas
yang dikaji. Proses pertama yang mungkin ter-
jadi adalah perkolasi (percolation) air melalui
zona tak jenuh. Faktor yang menentukan
perkolasi adalah curah hujan, evapotranspirasi
dan run-off permukaan. Air yang melalui
selubung penghalang (engineered cover) ke unit
disposal dapat merusak beton dan penghalang
baja di dalam dan sekitar fasilitas.

Limbah yang dimasuki air akan
terlarut melalui proses pelindian dan dibawa ke
pinggiran fasilitas (near-field transport).
Keseluruhan proses (kerusakan kontener, pelin-
dian dan near-field transport) memungkinkan
pelepasan radionuklida dari dasar unit disposal
yang disebut source-term. Radionuklida yang
keluar dari fasilitas akan terkonveksi dan
tersebar melalui aliran air di zona tak-jenuh
dan jenuh. Bila radionuklida tersebut mencapai
zona jenuh, yang berpotensi terkontaminasi
adalah air sumur. Bila akuifer terhubungkan

dengan air permukaan, air permukaan ber-
potensi terkontaminasi.

Berikutnya manusia kontak dengan
kontaminan tersebut. Seseorang dapat
menerima air yang terkontaminasi atau air ter-
sebut menyebabkan rantai makanan terkonta-
minasi. Kontaminasi rantai makanan dapat
terjadi alamiah (kontaminasi ikan atau akar
tanaman) atau intervensi manusia (konsumsi
air sumur atau irigasi tanaman). Konsumsi air
dan makanan yang terkontaminasi akan
mengakibatkan penerimaan dosis internal. Hal
serupa, penggunaan air permukaan yang ter-
kontaminasi untuk rekreasi dapat menyebabkan
penerimaan dosis eksternal yang juga
diperhitungkan dalam seleksi metodologi ini.

Analisis pengusik (intruder) tidak
diperhitungkan dalam seleksi ini. Dari segi
lisensi hal ini tidak perlu dilakukan sejauh
dapat dipenuhi persyaratan klasifikasi dan
segregasi serta telah tersedia penghalang yang
memadai untuk kemungkinan intrusi.

MODEL DAN COMPUTER CODE

Pada bagian ini diberikan ringkasan
singkat model dan computer code yang dipilih.

Aliran Air-Tanah

Penentuan jumlah perkolasi pada suatu
tapak tertentu merupakan hal yang tersulit dari
rangkaian metodologi penkajian ini. Tidak ada
suatu metode yang berlaku universal untuk
semua tipe tapak. Jadi laju perkolasi diper-
kirakan sebelumnya berdasarkan kombinasi
data eksperimen dan modeling. Laju perkolasi
ini digunakan dalam analisis aliran air-tanah
sebagai kondisi batas (boundary condition).

Analisis aliran mencakup aliran pada
zona jenuh dan tak-jenuh. Suatu selubung
penghalang air (moisture-barrier cover)
digunakan sebagai bagian disain fasilitas
disposal yang merumitkan analisis aliran zona
tak-jenuh. Rancangan sistem selubung
biasanya meliputi beberapa lapisan tanah
dengan permeabilitas rendah dan kapilaritas
tinggi. Aliran melalui penghalang-penghalang
tersebut harus bersifat multidimensi, karena
maksud selubung tersebut adalah membelokkan
laju aliran vertikal. Untuk itu dipilih analisis
multidimensi yang dipenuhi oleh computer code
VAM2D dan VS2DT[1]. Kedua code ini
sangat flcksibel dalam jenis kondisi batas yang
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ditentukan dan memiliki metode numeris yang
kuat (robust). [2]

Source Term

Analisis source-term merupakan
komponen yang menganalisis kerusakan
struktur dari kontener, pelindian radionuklida
dan transport kontaminan tersebut ke unit
disposal.

Kerusakan beton struktur dalam model
ini merupakan waktu tunda permulaan
pelepasan. Hingga saat ini tidak ada model
memadai yang menganalisis rincian kerusakan
struktur beton sehingga diperoleh waktu rusak
total. Sebagai pengganti model-model yang ada
hanya memadai untuk melakukan perbandingan
kualitatif di antara berbagai tipe beton [2].

Pendekatan sederhana model yang
digunakan adalah kerusakan kontener sebagai
waktu tunda permulaan pelepasan. Model yang
lebih rumit oleh Sullivan[3] dalam computer
code DUST. Code ini dapat digunakan untuk
analisis kerusakan kontener baja tahan karat.
Pendekatan semi empiris digunakan dalam
pitting (pelubangan) dan laju korosi.

Salah satu model sederhana adalah
model surface-wash-leaching. Pada model ini
permukaan formasi limbah segera terkikis
(washed off) oleh air yang lewat. Hambatan
transfer massa diabaikan sehingga pelepasan
terjadi dengan cepat. Pendekatan ini relatif
memadai untuk limbah yang tidak stabil.
Model difusi terbatas laju pelindian dari
Kozak[4] dapat digunakan untuk limbah stabil.
Pada model ini diasumsikan tidak terjadi kon-
veksi. Untuk analisis source-term yang lebih
rinci dapat digunakan DUST.

Transport Air-Tanah
Solusi fungsi Green merupakan

analisis sederhana untuk transport air-tanah.
Solusi ini berlaku untuk aliran akuifer satu
dimensi yang konstan pada akuifer isotropik
dengan ketebalan konstan atau tidak terhingga.
Untuk memenuhi model ini beberapa parameter
yang akan dipakai ditentukan secara
konservatif.

Program PAGAN (Performance
Assessment Ground-Water Analysis of Low-
level Nuclear Waste) menggabungkan solusi
fungsi Green ini dan model source-term

sederhana yang diteruskan pada bagian'
sebelumnya. Untuk analisis yang lebih rumit
dapat digunakan VAM2D dan VS2DT.

Transport Air Permukaan, Udara, Rantai
Makanan dan Dosimetri

Hasil dari penggunaan code source-
term dan transport air-tanah dapat digunakan
sebagai masukan untuk menganalisis transport
air permukaan, transport udara serta rantai
makanan dan dosimetri. Computer code GENII
dipilih untuk model ini. GENII mencakup
pendekatan modeling yang sederhana hingga
yang lebih rumit untuk analisis transport air
permukaan dan udara.

Hasil analisis pengkajian keselamatan
berupa riwayat dosis untuk tiap radionuklida
yang penting. Kontribusi tiap radionuklida
terhadap dosis ini kemudian dijumlahkan untuk
memperoleh dosis total yang diprediksi.
Prakiraan dosis ini kemudian dibandingkan
dengan ketentuan batas dosis tahunan ke
lingkungan yang merefieksikan dosis yang
diterima anggota masyarakat.

Ringkasan computer code untuk tiap
metodologi yang digunakan dalam pengkajian
keselamatan PLTD disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Computer code untuk pengkajian
keselamatan PLTD.

Aliran zona tak-jenuh

Analisis source-term

Transport zona tak-jenuh

Aliran zona jenuh

Transport zona jenuh

Transport air permukaan

Transport udara
Rantai makanan dan
Dosimetri

VAM2D
VS2DT
PAGAN
DUST
VAM2D
PAGAN
VAM2D
DUST
Model Darcy
VS2DT
VAM2D
PAGAN
VAM2D
VS2DT
PAGAN
GENII
GENII
GENII
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DEMONSTRASI COMPUTER CODE

Pada bagian ini ditunjukkan peng-
gunaan computer code yang dipilih untuk
kawasan PPTA Serpong. Penerapan model
yang diperoleh didasarkan pada perhitungan
pelepasan radionuklida dari tapak penyimpanan
limbah aktivitas sedang dan rendah serta
analisis transport dan paparan pada manusia.

Deskripsi Tapak dan Fasilitas

Fasilitas disposal limbah dan
lingkungan sekitar tapak ditunjukkan pada
Gambar 1. Tapak disposal terletak 100 m dari
sumur penduduk terdekat dan sungai Cisadane.
Muka air-tanah (water table) terletak 8 m di
bawah permukaan tanah dan akuifer terhubung
ke sungai Cisadane. Tebal akuifer 4 m.
Diasumsikan suatu keluarga petani menempati
lokasi 100 m dari fasilitas. Petani tersebut
beternak sapi, ayam dan menanam padi serta
menggunakan air sumur untuk minum dan
irigasi. Penduduk di daerah aliran sungai
Cisadane menggunakan air sungai untuk
minum dan beraktivitas (seperti berenang dan
berperahu). Penduduk juga mengkonsumsi ikan
dari sungai tersebut.

hancur dalam jangka 50 tahun. Inventori
radionuklida diasumsikan terdiri atas 1800 Ci
3H dan 63Ni, 129I, B7Cs masing-masing 20 Ci.
Keseluruhan radionuklida diikat dalam beton
dan dibungkus kontener. Pada Tabel 2
ditampilkan parameter tapak alamiah. Karak-
teristik tanah yang digunakan dalam model
konseptual disajikan pada Tabel 3, data ini
dikutip dari Sullivan[3].

0 0 ft 0 fl « ft

null ::::i::;:>:ow:

Gambar 2. Model konseptual analisis aliran

Skenario Pelepasan

dosis kc
mamisia

irigasi
miest makanau darat
mjesi makanan akuatik

Gambar 1. Model konseptual jalur paparan
fasilitas PLTD PPTA Serpong.

Fasilitas PLTD terdiri atas trench pada
kedalaman 2 m dari permukaan tanah dengan
tinggi 5 m, panjang 6,5 m dan lebar 6,5 m. Di
atas penutup fasilitas terdapat tumpukan tanah
biasa dan silt loam masing-masing setinggi
1 m. Di atas silt loam terdapat lagi lapisan ta-
nah setinggi 1 m, lihat Gambar 2.

Diasumsikan seluruh sistem yang
menahan migrasi radionuklida keluar fasilitas

Pada demonstrasi ini digunakan
skenario pelepasan normal. Diasumsikan tapak
yang digunakan tidak terganggu oleh kebera-
daan fasilitas disposal sehingga data tapak
alamiah kondisi saat ini dapat digunakan untuk
memperkirakan infiltrasi. Curah hujan pada
tapak akan menyebabkan perkolasi air melalui
sistim selubung fasilitas ke unit disposal. Air
pada unit disposal menimbulkan korosi pada
konteiner limbah dan mengangkut radionuklida
keluar fasilitas. Radionuklida yang terlepas
kemudian bergerak ke bawah menuju akuifer di
bawah fasilitas. Kemudian radionuklida
tersebut dibawa oleh akuifer menuju sumur dan
sungai terdekat.

Laju aliran air menuju unit disposal
dihitung dengan menggunakan simulasi dua
dimensi VS2DT. Dari sini diperoleh jumlah
dan laju perkolasi air melalui sistim selubung
ke unit disposal. Juga diperoleh waktu tempuh
diantara dasar unit disposal dan muka air-tanah
Informasi ini digunakan dalam perhitungan
source-term dan transport near-field dengan
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menggunakan PAGAN. PAGAN digunakan
untuk menghitung konsentrasi radionuklida di
akuifer dan juga digunakan untuk menentukan
laju pelepasan radionuklida ke sungai.
Akhirnya GENII menggunakan keluaran dari
PAGAN untuk menghitung dosis ke manusia
dari jalur-jalur paparan yang dipilih.

Tabel 2. Parameter alamiah PPTA-Serpong.

Curah hujan
Tebal zona tak-jenuh
Tebal air-tanah
Konduktivitas
hidraulikjenuh
Konduktivitas
hidraulik akuifer
Gradien hidraulik
akuifer
Porositas akuifer
Rata-rata kecepatan
porositas akuifer
Dispersivitas longitu-
dinal akuifer
Dispersivitas trans-versal
akuifer
Laju air sungai
Konsumsi per tahun

air minum
beras
ikan
sayuran
telur
daging ayam

2 m/th
8m
4 m

115,3 m/th.

115,3 m/th

0,02
0,4

5,77 m/th.

2 m

0,2 m
2.5 x 104

0.73 m/th.
120 kg

5 kg
20,8 kg

6,7 kg
5 kg

Tabel 3. Karakteristik tanah yang digunakan

Tipe
tanah

Tanah

Silt loam

Limbah

e
0,38

0,39

0,44

e
0,04

0,11

0,07

cm/det

io-3

l O " 8

io-5

a,
cm'1

0,155

8x10""

0,09

P

2,43

1.33
2,0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aliran ke Unit Disposal
Model konseptual analisis aliran air

perkolasi ditunjukkan pada Gambar 2.
Simuiasi dua dimensi ini dianggap memadai
dengan asumsi dimensi ke tiga jauh lebih besar

dari pada ke dua dimensi yang dimodelkari,
yakni dipenuhi dengan membuat dimensi yang
ke tiga dari fasilitas cukup besar sehingga efek
ujung batas dapat diabaikan.

Kisi elemen berhingga yang digunakan
metode simuiasi ditunjukkan pada Gambar 2.
Domain terdiri atas 52 x 442 kisi. Fluks
konstan 2 m/th pada kondisi batas yang terletak
pada 52 kisi teratas. Pada kondisi batas bawah
diasumsikan tekanan-mukanya (pressure head)
nol yang mewakili muka air-tanah dari domain.

Dari simuiasi ini diperoleh kontur
tekanan muka (pressure head) dan kadar air
(moisture content). Kecepatan darcy pada
daerah yang tidak diselubungi mendekati laju
infiltrasi 2 m/th. Sedangkan kecepatan vertikal
Darcy pada fasilitas adalah 7,29 cm/th. Jadi
sistem selubung telah menurunkan aliran ke
unit disposal sekitar 27 kali. Dari perhitungan
juga diperoleh kadar air fasilitas sebesar 0,29.
Kedua data tersebut diperlukan untuk masukan
dalam transport air-tanah pada PAGAN.

Konsentrasi Akuifer
PAGAN digunakan untuk

memperkirakan laju pelepasan radionuklida
dari unit disposal dan transportnya ke sumur di
akuifer. Parameter yang digunakan ada di
Tabel 2. Konsentrasi pada sumur (100 m dari
tapak) dihitung untuk berbagai waktu setelah
penutupan fasilitas. Asumsi berikut digunakan.
• Kontener limbah hancur pada 50 tahun

setelah penutupan fasilitas. Setelah itu
limbah terlindi dalam formasi limbah padat
dengan laju konstan.

• Kecepatan rata-rata porositas di akuifer
dihitung up = ki/rp dengan k konduktivitas
hidraulik, / gradient hidraulik dan <p poro-
sitas akuifer.

• Dispersivitas tidak diketahui dan diambil
hanya konservatif yakni dispersivitas di
fasilitas diabaikan sehingga diambil jumlah
mixing-cell 100 dalam analisis source-
term.

• Waktu tempuh zona tak-jenuh di antara
fasilitas dan muka air-tanah diabaikan.

• Waktu tunda 50 tahun digunakan untuk
menentukan waktu kontener rusak.

Source constant ditentukan dari (DT)'1 dengan
R faktor retardasi dan T waktu tempuh di
akuifer dengan rumus :
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D.(p
VY

dengan D adalah tinggi fasilitas, 6 kadar air
dan Vr kecepatan vertikal Darcy.

Source pre-exponential term dihitung
dari model difusi laju pelindian :

4 m (H + a) De

a2H

yang diperoleh dari Kozak [2] dengan m
aktivitas, H tinggi kontener, a radius kontener
dan De koefisien difusi.

Analisis dilakukan untuk 50 tahun
setelah fasilitas ditutup. Gambar 3,
menunjukkan hasil perhitungan konsentrasi
sumur sebagai fungsi waktu. Konsentrasi 1291
mencapai asimptot pada akuifer setelah 100
tahun. Pada pelepasan ke sungai Cisadane
diasumsikan akuifer yang terkontaminasi
akuifer yang terkontaminasi akan melewatkan
semua radionuklida yang ada ke sungai. Laju
pelepasan radionuklida ke sungai dihitung oleh
PAGAN sebagaimana Gambar 4. Konsentrasi
dan laju pelepasan radionuklida ini digunakan
sebagai masukan data pada GENII.
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Gambar 3. Konsentrasi sumur penduduk pada
jarak 100 m.

Perhitungan Dosis dari Jalur Paparan
Pada bagian ini dihitung dosis dari

akuifer dan sungai yang terkontaminasi dengan
menggunakan GENII. Petani pada 100 m dari
tapak diasumsikan minum air sumur, mengairi
tanah dan memberi makan ternak dengan air

sumur yang terkontaminasi. Petani tersebut
juga mengkonsumsi nasi, daging sapi dan
daging ayam. Lebih lanjut petani tersebut
memakan ikan dari sungai yang terkontaminasi
dan melakukan kegiatan di sungai (berenang,
mancing dan berperahu). Air sungai juga
diminum oleh penduduk.

l.E-03

1-129

Ni-63

Cs-131
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Gambar 4. Kecepatan alir nuklida ke sungai
pada jarak 100 m

Konsentrasi radionuklida pada air
sumur dan sungai yang dihitung terdahulu pada
PAGAN digunakan sebagai data masukan
GENII. Karena perhitungan dosis pada GENII
berlaku untuk waktu yang telah ditetapkan
(fixed), maka eksekusi program yang terpisah
dan berulang-ulang diperlukan untuk
menghitung dosis fungsi waktu dari konsentrasi
yang bergantung waktu pada sumur atau
sungai.
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Gambar 5. Dosis efektif tahunan dari paparan
Sumur Penduduk Kritis
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Parameter laju konsumsi air dan
berbagai makanan menggunakan data setempat
yang tersedia dari Biro Pusat Statistik [5].
Dalam hal tidak ada data maka digunakan
default value yang konservatif. Dosis efektif
tahunan yang diperoleh disajikan pada Gambar
5 dan 6. Asimptot dosis terjadi pada tahun ke
100 untuk pelepasan ke sumur dan 150 tahun
untuk pelepasan ke sungai.
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Gambar 6. Dosis efektif tahunan dari paparan
sungai.

Kontribusi tritium setelah mencapai
puncak pada 80 tahun turun secara drastis
dalam beberapa puluh tahun baik untuk
pelepasan ke sumur maupun ke sungai. l37Cs
dan S3Ni juga mencapai puncak dalam waktu
yang sama dengan penurunan yang lebih landai
kecuali 63Ni pada air sumur mencapai asimptot
pada 300 tahun. I29I mencapai asimptot pada
sekitar 100 tahun untuk kedua pelepasan.

Perolehan dosis yang besar disebabkan
pemilihan inventori yang digunakan. 3H dipilih
besar untuk menunjukkan pencapaian yang
mudah ke akuifer tetapi kontribusi dosis kecil
karena waktu parohnya. Sedangkan tiga
nuklida lain berwaktu paroh sedang (I37Cs),
panjang (63Ni) dan sangat panjang ( I ) .
Ketiganya menggunakan aktivitas yang sama
untuk membandingkan kontribusi dosisnya satu
terhadap yang lain. Sedangkan dalam realitas,
aktivitas masing-masing akan bervariasi,
sebagai contoh kandungan 3H, 63Ni, 1291 dan
137Cs dalam suatu PLTD di Inggris masing-
masing 1,9 x 10"2; 4,5 x 10"2; 3,1 x 10"7; dan
15 Ci [6].

KESIMPULAN

Suatu model komputasi pengkajian
keselamatan untuk fasilitas disposal limbah
aktivitas sedang dan rendah di PPTA Serpong
telah dipilih dan didemonstrasikan. Model dan
computer code yang digunakan mencakup
pelepasan source-term, aliran dan transport air-
tanah, transport udara, transport air-
permukaan, rantai makanan, dan dosimetri.

Model komputasi yang dipilih untuk
suatu modul (misal source term) tidak dibatasi
hanya oleh satu pilihan, dimulai dari yang
perhitungan sederhana hingga yang lebih rumit.
Hal ini meningkatkan fleksibilitas dalam
penggunaan model yang berguna untuk
menentukan pilihan yang sesuai untuk suatu
kasus. Kekecualian untuk transport air-
permukaan/udara, rantai makanan dan
dosimetri hanya satu model yang dipilih
(GENI) mengingat sudah standar, walaupun
demikian di dalam programmnya (GENII) ada
yang memiliki pilihan-pilihan model yang
diinginkan. Secara keseluruhan pilihan
computer code yang telah dilakukan untuk
maksud perizinan dalam pembangunan PLTD
di PPTA Serpong dianggap sudah memadai
mengingat skala pembangunan yang akan
dilakukan.

Walaupun perhitungan fasilitas
disposal untuk PPTA Serpong hanya untuk
maksud demonstrasi, dapat diamati
kemampuan selubung penghalang menghambat
aliran air hujan serta sifat fisis dan kimiawi
dari radionuklida yang digunakan. Dalam hal
penggunaan disain fasilitas yang lebih maju
dan rumit, seperti vault dengan bahan urug
tertentu, maka dalam analisis source-term
sebaiknya menggunakan DUST. Program ini
selain dapat menganalisa lebih rinci juga dapat
digunakan untuk umur limbah dalam fasilitas
yang bervariasi sehingga waktu operasi
fasilitas dapat diperhitungkan.

Curah hujan PPTA Serpong yang
relatif besar, dibandingkan negara barat, akan
memperbesar laju perkolasi di unit disposal.
Oleh karena itu pilihan teknologi dalam disain
PLTD harus memperhatikan parameter yang
terkait, misalnya pilihan bahan selubung
penghalang, bahan urug, penggunaan vault.
sistem runoff dan seterusnya.
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DISKUSI

Sarwo DD. - PPkTN:
1. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih

model/computer code ?.
2. Abstrak dan hasil yang disajikan lebih

menunjukkan uji coba penggunaan code
computer dan bukan pemilihan di antara
sejumlah code yang sebanding. Mohon
penjelasan.

Syahrir:
Kriteria:
1. Harus mampu menghitung laju alir air

tanah, source term, trans air tanah/air
permukaan dan udara serta rantai makanan
dan dosimetri.

• laju alir air tanah harus 2 dimensi untuk
memenuhi efek membelokkan maisture-
barrier-cover yang memadai.

• transpoint air tanah dengan lapisan
pembatas (confining layer), dst.

• bench-marking dan code-code tersebut dan
berbagai report tentang penggunaannya.

• keberadaan (availability) code-code
tersebut.

• Pemilihan dilakukan pada tahap penentuan
jalur dan model. Kemudian dipilih code
yang memenuhinya dan relatif sudah teruji.

M. Yazid-PPNY:
1. Dalam kondisi kecelakaan terburuk

menurut perhitungan Anda ini, berapa dosis
yang diterima masyarakat yang tinggal
terdekat dan fasilitas ini ?

2. Apakah belum tersedia di pasaran, sehingga
perlu disusun model komputasi ini ?

Syahrir:
1. Dalam makalah ini tidak dibahas kondisi

kecelakaan.
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2. Tidak ada paket komersial di pasaran.
Untuk satu masalah, banyak model sehingga
perlu diseleksi.

Dwi Cahyo Dahono - Univ. Udayana :
Penyimpanan limbah tanah dangkal,

dapatkah diterapkan pada limbah radioaktif
yang berumur sangat lama (ratusan atau ribuan
tahun) secara aman bagi lingkungan hidup ?

Syahrir :
PLTD lebih ditentukan oleh aktivitas

radionuklida daripada waktu paruh yakni
bukan limbah aktivitas tinggi. Dalam limbah
aktivitas rendah atau sedang umumnya berupa
hasil fisi dan aktivasi dan yang terpanjang
umuraya adalah 1-129 dan Ni-63. Radio-
nuklida tersebut dapat disimpan di PLTD
dengan syarat aktivitasnya tidak akan
menimbulkan dampak lingkungan yang berarti.

Suparmiati - RS Telogorejo :
1. Pada jarak berapa meter/kilometer

dilakukan analisis dosis individual di lepas
kawasan tersebut ?

2. Setelah diketahui adanya riwayat dosis
orang yang terpapari radiasi itu maksimal
dan sangat berbahaya, tindakan apa yang
harus dilakukan ?

Syahrir :
1. Dosis individual pada jarak 100 meter dari

unit disposal.
2. Dalam analisis ini dipilih individu yang

diperkirakan menerima paparan terbesar
(maksimal) untuk membandingkan dengan
batasan dosis bagi masyarakat. Bila ini
tidak terlewati, maka tidak akan berbahaya.

Mulyadi R - PSPKR :
Apakah dalam perhitungan ini masalah

besar-besaran diambil untuk kawasan Serpong,
seperti laju alir tanah, curah hujan, poritas
tanah dll ?. Bila data tersebut diambil dari
kawasan Serpong, mohon penjelasan cara
menetapkan besar-besaran tersebut.

Syahrir :
Beberapa besaran diambil untuk PPTA

Serpong. Sedangkan lainnya dari Iiteratur yang
memperhatikan kondisi PPTA Serpong dan /
atau diambil yang konservatif.

Eh Hiswara - PSPKR :
1. Dari ketiga computer code yang digunakan,

yang mana yang paling cocok digunakan
untuk kondisi PPTA Serpong, atau
barangkali ketiganya digunakan bersama-
sama untuk kasus Serpong ?

2. Jika ketiganya digunakan secara bersamaan
(artinya output dari satu code menjadi input
bagi code yang lain), apakah tidak
merepotkan ? (karena format input/output
setiap code pasti berbeda).

Syahrir :
1. Ketiganya digunakan bersama.
2. Merepotkan tetapi dapat dilakukan.

Kalaupun ada satu code yang dapat
menyelesaikan setiap model, biasanya
menggunakan penyelesaian yang lebih
sederhana misalnya kondisi/dimensi dan
metode analisis.
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