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ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF DAMPAK RADIOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR DAN

BATU BARA: PRAKIRAAN PENERIMAAN DOSIS RADIASt OLEH PENDUDUK DARI PENGOPERASIAN
PLTN DAN PLTU BATU BARA. Pengkajian dampak radiologi dari pengoperasian PLTN dan PLTU batu
bara di wilayah kajian Semenanjung Muria telah dilaksanakan. Analisis dilakukan dengan perhitungan
konsentrasi lepasan zat radioaktif ke udara dengan menggunakan model matematik beiuk gaussian
{Gaussian plume model), sedangkan model transfer radionuklida dalam berbagai jalur (pathways) mengikuti
metode faktor pemekatan. Kedua model ini dirangkum dalam paket program GENII- The Hanford
Environmental Radiation Dosimetry Software System yang dibuat oleh The U.S. Department of Energy,
Nortwest Laboratory. Data masukan sebagian besar merupakan data spesifik, seperti data meteorologi, laju
buang, tinggi cerobong, kependudukan dan konsumsi. lokal, sedangkan data yang bempa transfer
radionuklida dalam jalur yang tidak tersedia digantikan oleh besaran yang ada dalam paket GENII. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengoperasian .PLTN, dosis efektif (DE) maksimal yang diterima
anggota masyarakat sebesar 150 nSv per tahun yang terjadi pada jarak 300 - 700 m dari tapak pada arah
Timur, sedangkan pada pengoperasian PLTU batubara, besarnya dosis efektif maksimal yang diterima
anggota masyarakat adalah 410 nSv per tahun yang terjadi pada jarak dan arah yang sama. Ke dua hasil
penerimaan dosis efektif maksimal ini hanya sekitar 0,003 % dan 0,008 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) untuk
anggota masyarakat yang diterima penduduk masing-masing untuk pengoperasian PLTN dan PLTU batu
bara.

ABSTRACT
COMPARATIVE STUDY OF RADIOLOGICAL IMPACT OF NUCLEAR POWER PLANT AND

COAL-FIRED POWER PLANT: ESTIMATION OF RADIATION DOSE JO PUBUC FROM NUCLEAR
POWER PLANT AND COAL-FIRED POWER PLANT GENERATION. Radiation impact assessment of
Nuclear Power Piant and Coal-Fired Power Plant in Muria Penninsula was carried out The computation of
radionuclide releases to the atmosphere subjeds fo gaussiart plume model, on the othcr hand, the
radionuclide transfer model between environmental compartsment (pathway) follow concentraiion factor
methods. Boih models are compiled in GENII-The Hanford Environmental Radiation Dosimetry Software
System, wioh is used in the assessment Most of a\\ input data for GENII package are site specific, such as
mateorological data, stack flow, stack height, population, local consumption except the transfer factor data
are taken from the GENII package. The results show that during operation of NPP tbe maximal exposed
individual received annual effective dose 15Q nSv at 300 -700 m from the site toward east otherwise in
operation of CPP the maximal exposed individual received annual effective dose 410 nSv in the same
distance and direction. Both results ofthe maximal exposed individual received annual effective dose about
0,003 % and 0.008 % ofwhole body annual dose limit formembers ofpublic forNPP and CPP.

PENDAHULUAN
Penyediaan energi menjadi permasalahan pokck bagi kehidupan manusia di dunia yang akhir-

akhir ini banyak dibicarakan orang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan
di berbagai sektor memeriukan sejumlah energi, terutama energi listrik. Karena itu, jumlah energi listrik yang
dikonsumsi oleh masyarakat sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Energi listrik dapat dipetoleh dari berbagai sumber daya alam melalui suatu proses yang
memeriukan aplikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menghasilkan energi listrik, proses
itu menimbulkan pula sejumlah bahan sisa. Sebagian dari bahan sisa ini, dapat berbentuk gas/partikel yang
terlepas ke lingkungan dan akan mempengaruhi kualitas udara, baik skala lokal, regional maupun global.

*) Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BATAN
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Bahan sisa ini dapat pula tersebar dan terakumulasi dalam berbagai komponen ekosistem, yang s&lanjutnya
dapat masuk ke tubuh manusia melalui berbagai proses baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jenis
dan jumlah bahan sisa dari pembangkit energi listrik bergantung pada sumber energi dan teknologi yang
digunakan serta besamya daya listrik yang dibangkitkan. Dengan demikian, program penyediaan energi
listrik melalui berbagai sumber energi dan teknologi, selain mempunyai dampak terhadap ekosistem juga
dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakaP.

Dalam pengoperasian suatu PLTN maupun PLTU batubara pelepasan efluen gas/partikulat melalui
cerobong akan menambah tingkat keradioaktifan lingkungan di sekitar tapak (si(e). Sumber limbah
gas/partikulat pada pengoperasian PLTN sebagian besar adalah gas-gas mulia yang terbentuk dari proses
aktivasi sedangkan pada pengoperasian PLTU batubara sumber limbah berasn! dari hasil pembakaran
batubara yang berupa fly ash yang mengandung unsur radioaktif alam. Limbah radioaktif bentuk
gas/partikulat yang terdapat dalam udara rnelalui sistem ventilasi dilewatkan ke sistem pembersih/penyaring
udara sebelum dilepaskan melalui cerobong yang selanjutnya akan terlepas ke atmosfir sehingga dibawa
dan disebarkan oieh angin. Selama perjalanannya akan mengalami proses deposisi yang akhirnya melalui
bertagai perantara akan sampai ke manusia sehingga akan meningkatkan penerinnaan dosisi2-3'.

Kondisi meteorologi lokal daerah kajian (Semenanjung Muria) akan berperan besar dalam
penyebaran zat radioaktif yang terlepas ke atmosfir dan secara tidak langsung akan menentukan jumlah zat
radioaktif atau dosis yang akan diterima oleh penduduk. Karakteristik atrnosfir yang besar pengaruhnya
dalam penyebaran limbah gas/partikulat adalah kecepatan angin, arah angin, variasi tekanan, densitas,
temperatur, turbulensi dan stabilitas atmosfir. Penyebaran limbah gas/partikulat di atmosfir mengalami
proses dispersi yang bergerak searah dengan arah angin. Untuk menghitung konsentrasi pada suatu titik
dibawah angin (down wind) diasumsikan bahwa limbah gas/partikulat mempunyai distribusi normal pada
bidang tegak lurus arah anginl"-5).
Sebagai dasar perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk di daerah kajian telah dilakukan
penelitian sebelumnya yaitu perhitungan faktor dispersi (-//Q) di udara di daerah Semenanjung Muria.
Mengingat keterbatasan data meteorologi yang tersedia maka diasumsikan data meteorologi untuk Tanjung
jati serupa o'engan daerah Ujung Watu, Semenanjung Muria. Perhtungan dilakukan dengan menggunakan
paket program GENII dengan menggunakan data meteorologi setempat.

Dalam makalah ini akan dilakukan perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat
pengoperasian PLTN dan PLTU batubara yang berada di daerah Semenanjung Muria.

METODOLOGI
Perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat pengoperasian PLTN dan PLTU

batu bara menggunakan metode komputasi dengan menggunakan paket program GENII - T7ie Hanford
Environmenta! Radiation Dosiwetry Software System yang dibuat oleh The U. S. Department of Energy,
Nortwest LaboratoryW.

Analisis dampak radiologi didasarkan pada perhitungan penerimaan dosis pada penduduk yang
terpapari maksimal dari pelepasan zat radioaktif dari cerobong. Pada kondisi normal diasumsikan pelepasan
konstan sepanjang tahun.

Model beluk-Gaussian [Gaussian-plume) digunakan untuk menghitung konsentrasi udara pada
kisi-kisi (grid) untuk 16 arah mata angin. Sedangkan jalur paparan yang diperhitungkan dalam analisis
meliputi jalur ekslemal awan radioaktif, paparan permukaan tanah, inhalasi, injesi tanaman dan injesi produk
hewan darat dan laut. Jalur pemasukan (intake) diasumsikan berlangsung selama pelepasan yaitu selatna
setahun. Mode! beluk gaussian yang digunakan dalam perhitungan untuk • pelepasan kontinyu adalah
sebagai berikut:

X = V— r rF(y )F(z ) ' (1)
<̂ rc CT y a z u

•f = konsentrasi pada penerima, ( Bq/m3); Q = laju lep.asan, (Bq/ det.); o , dan oz masing-rnasning ialah

koefisien difusi horizontal dan vertikal, (m); U = Kecepatan angin rata-rata, (m/det.); F(y) dan G(z) masing-

masing ialah faktor koreksi arah horizontal dan arah vertikal:
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(2)"

(3)

y = Jarak horizontal ke sumbu beluk, (m); /. = Tinggi penerima di atas permukaan tanah, (m); dan h,=

Tinggi efektif pelepasan, (m).

Perhitungan paparan eksternal awan radioaktif menggunakan model beluk berhingga (finite plume)
sedangkan untuk paparan eksternal yang berasal dari kontaminasi permukaan tanah digunakan model
integrasi point kernel. Analisis transport.radionuklida dari titik pelepasan ke titik penerima atau paparan ke
manusia digunakan metode faktor pemekatan.

Jalur paparan yang dipertimbangkan dalam perhitungan adalah inhalasi yang berasal dari
penghirupan beluk, deposisi atmosferik radionuklida pada permukaan tanah, kontaminasi pada tanaman
(sayuran, umbi-umbian, padi dan buah), injesi tanaman yang terkontaminasi (daging sapi/ayam dan telur)

Data masukan yang digunakan untuk perhitungan prakiraan penerimaan dosis efektif tahunan
pada penduduk di daerah kajian berupa source term yang berupa jenis dan jumlah radionuklida yang
terlepas ke lingkungan dari pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara untuk tiap 1.000 MWe per tahun, data
meteorologi daerah Semenanjung Muria yang diperoleh dari laporan NewJec tahun 1995i?i yang berupa data
arah angin untuk ketinggian 40 m, suhu udara yang lerdiri dari dua level ketinggian yaitu 10 m dan 100 m
serta kecepatan angin pada kelinggian 40 m, produk makanan (hewan dan tanaman) merupakan data
spesifik sedangkan laju pernafasan, laju pemasukan air minum (intake) per tahun, data faktor pemekatan
radionuklida diambil dari data yang disediakan dalam paket program GENII.

HASIL DAN BAHASAN
Hasil perhitungan prakiraan penerimaan dosis oleh penduduk akibat pengoperasian PLTN dan

PLTU batubara ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan distribusi dosis efektif untuk tiap sektor arah angin
ditunjukkan pada Gambar 1 dan Gambar 2. Variasi dosis efektif terhadap arah angin baik pada
pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa persebaran dosis efektif
yang merata ke segala arah angin, sedangkan variasi dosis efektif terhadap jarak menurun relatif tajam.

Dosis efektif maksimal individual yang diterima oleh penduduk dari pengoperasian PLTN adalah
150 nSv yang terjadi pada jarak 300 - 700 rn dari titik pelepasan pada arah Timur. Dosis efektif ini bila
dibandingkan dengan Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan untuk anggota masyarakat yaitu sebesar
5 mSv per tahun adalah 0,003 %. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan dosis
efektif maksimal sebesar 58 % penerimaan berasal dari jalur paparan eksternal dan 42 % berasal dari jalur
paparan intemal. Dari prosentase tersebut dapat dilihat bahwa prosentase penyinaran dosis radiasi akibat
dari pelepasan radionuklida pada pengoperasian PLTN lebih besar melalui jalur ekstemal (awan radioaktif)
karena radionuklida yang terlepas ke lingkungan umumnya berupa gas. Organ yang paling banyak
menerima dosis adalah sumsum tulang {red marrow).

Dosis efektif maksimal individua! yang diterima oleh penduduk dari pengoperasian PLTU batu bara
adalah 410 nSv yang terjadi pada jarak 300 - 700 m dari titik pelepasan pada arah Timur. Dosis efektif ini
bila dibandingkan dengan Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan untuk anggota masyarakat yaitu
sebesar 5 mSv per tahun adaiah 0,008 %. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan
dcsis efektif maksimal sebesar 0,005 % penerimaan berasal dari jalur paparan eksternal dan 99,99 %
berasal dari jalur paparan internal. Dari prosentase tersebut dapat dilihat bahwa prosentase penyinaran
dosis radiasi akib&t dari pelepasan radionuklida pada pengopernsian PLTU batu bara lebih efektif melalui
jalur intemal (injesi dan inhalasi) karena radionuklida yang ^erlepas ke lingkungan umumnya adalah
radionuklida alain yang berupa partikel yang mudah larut dalam air sehingga mudah terakumulasi dalam
betbagai jenis makanan. Organ yang paling banyak menerima dosis adalah tulang karena radionuklida alam
lebih banyak terakumulasi di dalam tulang, terutama pada bagian permukaan tutang.
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Tabel 1. Perbandingan dosis efektif individual maksimal pada penduduk akibat
pengoperasian PLTN dan PLTU batu bara dengan daya 1.000 Mwe

Jalur

Ir.ternal
Inhalasi
Injesi
Ekstemal
Awan radioaktif
Permukaan tanah
Total dosis

Dosis efektif maksimal (nSv)
PLTN

63,00
1,40

85,00

150,00

PLTU

60,00
350,00

0,002

410,00

Berdasarkan laporan NewJed8! mengenai proyeksi distribusi penduduk diaekitar wilayah Ujung
Lemahabang untuk tahun 2035 seperti pad3 Gambar 3, maka dosis kolektif tahunan pada populasi di setiap
sektor populasi ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gamba'r 5. Dosis kolektif terbesar baik pada pengoperasian
PLTN maupun PLTU batu bara terjadi pada sektor 50-100 km arah Selatan Barat Daya, masing-masing
sebesar 0,07 manSv dan 0,8 manSv.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil prakiraan penerimaan dosis oleh individu dari pengoperasian PLTN dan PLTU

batu bara dapat disimpulkan bahwa;
1. Pada pengoperasian PLTN dengan daya 1.000 MWe, penerimaan dosis efektif maksimal adalah 150

nSv yang terjadi pada radius 300-700 m dari tapak, sedangkan dosis kolektif tahunan pada populasi
terbesar terjadi pada sektor 50-100 km arah Selatan Barat Daya sebesar 0,07 manSv. Besarnya
penerimaan dosis efektif maksimal ini hanya 0,003 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) yang diperkenankan
untuk anggota masyarakat.

2. Pada pengoperasian PLTU batubara dengan daya 1.000 MWe, penerimaan dosis efektif maksimal
adalah 410 nSv yang terjadi pada radius 300-700 m dari tapak, sedangkan dosis kolektif tahunan pada
populasi terbesar terjadi pada sektor 50 - 100 km arah Selatan Barat Daya sebesar 0,8 manSv.
Besamya penerimaan dosis efektif maksimal ir.i hanya 0,008 % dari Nilai Batas Dosis (NBD) yang
diperkenankan untuk anggota masyarakat.
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Gambar 1. Dosis efoktif tahunan pada pengoperasian PLTN

Gambar 2. Dosis efektif lahunan pada pengoperasian PLTU batubara
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Gambar 3. Proyeksi distribusi penduduk di sekitar Lemahabang tahun 2035
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Gambar 4. Dosis kolektif tahunan pada pengoperasian PLTN
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Gambar 5. Dosis kolektif tahunan pada pengoperasian PLTU batubara
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