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ABSTRAK
JALUR POTENSIAL PERPINDAHAN RADIONUKLIDA Dl CALON LOKAGI PLTN

SEMENANJUNG MURIA. Jalur potensial psrpindahan radionuklida di calon lokasi PLTN Semenanjung
Muria mempunyai tujuan untuK menjelaskan jaiur perpindahan radionuklida yang potensial didalam
ekosistem menuju manusia berdasarkan perhitungan dosis efektif tahunan setelah dilakukan eleminasi
dengan faktor > 1 dari balasan dosis yaitu 50 mSv pertahun. Perhitungan dosis efektif ekivalen dilakukan
dengan menggunakan paket program Genll. Oata masukan dalam perhitungan diambil dari Biro Pusat
Statistik (BPS) dan NEWJEC. Hasil penelitian ini sangat berguna dalam prakiraan dampak radiologi dan
penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan.

ABSTRACT
THE POTENTIAL PATHWAYS OFRADIONUCUDE TRANSFORMATIONS ON THE LOCATION

CANDIDATE OF NUCLEAR POWER PLANTS 1N MURIA PENINSULA. The potential pathways of
radionuclide transformations on the location candidate of nuclear power plants in Muria peninsula proposed
to explain the potential of radionuclide pathways in the ecosystem to human based on annual effective dose
calculations with elimination fador > 1 of dose limii 50 mSv per year. The effective dose equivalent
calculations used the program package Genll. Tbe datum fmded from Bureau of Statistic Centre and
NEWJEC was taken into calculations. The result of this study /s very useful for radiological impact and
environmental impact analysis.

PENDAHULUAN
Bahan radioaktif hasil fisi ataupun aktivasi yang terlepas ke lingkungan di udara akan menyebar

dan terbawa angin. Hal ini terjadi disebabkan olah beberapa faktor seperti iklim dan cuaca. Bahan radioaktif
yang terlepas ke lingkungan setelah melalui berbagai jalur perpindahan dengan rute yang sangat banyak
ragamnya akhirnya sampai kepada manusia.Pada pengoperasian normal pembangkit lislrik lenaga nuklir
(PLTN) sejumlah kecil bahan radioaktif yang teriepas ke iingkungan melalui cerobong akar. mengakibatkan
meningkatnya penerimaan dosis baik terhadap komponen lingkungan maupun penduduk di sekitarnya.
Besarnya dosis yang terdapat pada komponen lingkungan dan yang diterima oleh manusia atau anggota
masyarakat harus dapat di prakirakan.

Pada ponelitian ini akan dilakukan penentuan jalur lepasan atmosferik yang pot.ensial di calon
lokasi PLTN Semenanjung Muria. Penentuan jalur lepasan dari radionuklida dalam gas maupun debu
radioaktif dilakukan berdasarkan prakiraan dosis efektif pertahun untuk setiap organ tubuh. Jalur lepasan
atmosferik yang akan diperhatikan adalah jalur paparan eksterna! dan internal.

Penentuan dampak radiologi terhadap lingkungan, terutama didasarkan kepada analisis jalur
paparan terhadap penduduk oleh karena tidak semua jalur paparan mempunyai dampak radiologi yang
berarti, sehingga dalam meiakukan prakiraan dosis tidak semua jenis radionuklida yang teriepas ke
lingkungan diperhatikan secara berlebihan tetapi biasanya dibatasi pada jenis radionukhda yang akan
memberikan kontribusi dosis secara berarti.

METODOLOGI
Penentuan jalur perpindahan pada penelitian ini menggunakan paket program Genll yang

bertujuan untuk mensimulasi dan memprakirakan lepasan atmosferik dari radionuklida yang tersebar di
lingkungan akibat kegiatan suatu PLTN.
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Penerimaan dosis oleh penduduk yang berasal dari lepasan atmosferik bergantung pada
penyebaran radionuklida di lingkungan. Lepasan tersebut biasanya dalam bentuk modei dispersi atmosfer.
Oleh karena lepasan kontinyu maka modol yang digunakan adalah model beluk gaussian.
Metoda perhitungan paparan eksternai dilakukan dengan sistem analisis dimana perhitungan dilakukan
untuk konsentrasi radioanuklida dalam beluk maupun pada permukaan tanah yang terkontaminasi. Untuk
menghitung deposisi radionuklida yang terdapat pada tanah sampai ke rantai makanan dilakukan dengan
metoda faktor pemekatan. Data masukan laju konsumsi makanan untuk tiap jenis makanan ditunjukkan pada
Tabel 1. Data jenis, jumlah radionuklida dan jenis organ digunakan datayang tersedia dalamprogram Genll.

Tabel 1. Data hasil laju konsumsi untuk tiap jenis makanan.
Jenis Makanan
Daun-daunan
Rumput-rumputan
Buah-buahan
Padi-padian
Daging sapi
Ayam
Tslur ayam
Susu
!kan

Laju Konsumsi (kg/tahun)

11,7
5,7
6,5
39,7
0,6
3,4
4,4
0,6
6,9

Perhitungan lepasan radionuklida di lingkungan melalui paparan internal dilakukan melalui persamaan
numerik dari Iaju pemafasan, konsentrasi beluk dan faktor konversi dosis.

Dosis efektif ekivalen dipefoleh dari perkalian dosis ekivalen dengan faktor bobot untuk liap organ
dan jalur paparan seperti persamaan sederhana berikut ini:

= ZW,.H,

Wi dan Hi masing-masing ialah faktor bobot dan dcsis organ selama waktu t (tahun).
Dengan membandingkan dosis efektif ekivalen dengan dosis total maka diperoleh persentase dosis yang
digunakan untuk menentukan jalur paparan.

HASIL DAN BAHASAN
Hasii prakiraan persentase dosis efektif dan ekivalen tahunan ditunjukkan dalam Tabel 1.

Persentase dosis efektif tahunan melalui jalur injesi tansman dan hewan darat masing-masing sebesar 58,2
% dan 5,3 % sedangkan dosis efektif tahunan melalui jalur pernafasan sebesar 6,6 %. Prakiraan dosis
ekivalen tahunan meialui jalur ekstemal beluk sebesar 28,6 %. Bila dilakukan eliminasi dengan faktor s 1
dari nilai batas dosis sebesar 50 mSv terhadap persentase dosis tahunan, maka jalur perpindahar, dapat
ditentukan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan dosis efektif oleh penduduk dari pengoperasian
normal PLTN bahwa jalur perpindahan yang perlu diperhatikan adalah ja'ur injesi dan eksiernal. Jalur
perpindahan dari lepasan normal atmosferik tahunan yang telah ditentukan ditunjukkan dalam Gambar 1.

Tabel 2. Prakiraan Dosis Tahunan Berdasarkan Jalur Perpindahan
Jalur
Perpindahan
Inhalasi
Sayuran
Singkong
Pisang
Padi-padian
Daging sapi

Dosis Udara
(Sv)
1.24E-07
7.12E-08
3.31E-0.8
3.84E-08
9 78E-07
9.13E-09

Persentase
(%)
6.6
3.8
1.8
2.0
51.7 '
0.5

Jalur Perpindahan

Ayam
Susu sapi
Telur ayam
Ikan
Beluk
Tanah permukaan

Dosis' Udara
(Sv)
4.38E-08
2.93E-09
4.38E-08
3.54E-08
E.40E-07
1.40E-09

Persentase

(%)
2.3
0.2
2.3
1.9
28.6
0.1
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil prakiraan persentase dosis efektif dan ekivalen dapat ditentukan jalur potensial

perpindahan dari lepasar» normal atmosferik tahunan di daerah calon lokasi PLTM Semenanjung Muria.
Penentuan jalur ini dapat bermanfaat dalarn penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dan juga berguna dalam prakiraan dampak radiologik.
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Gambar 3: Pelepasan normal atmosferik untuk Semenanjung Muria


