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ABSTRAK

PEMANTAUAN KOMPONEN UNGKUOOAN FISIK- KIMIA 01 RlRAtoK; OAN EKO REMAJA KAUN
KAUMANTAN BARAT. Tujuan pemantauan lingkungan ini adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya perubah~m
kualitas komponen lingkungan di kawasan Kalan Kalimantan Barat, sejalan dengan adanya kegiatan peneliticm
penambangan bahan galian radioaktif di kawasan tersebut. Pemantauan komponen lingkungan meliputi pengambilim
contoh komponen fisiklkimia yaitu air dan endapan sungai serta tanah juga pH. Pengambilan contoh air, endapcm
sungai dan tanah langsung d lapangan pada lokasi yang sarna dengan pemantauan tahun 1997/1998. Analifis
parameter COD dan BOD dlakukan langsung d lapangan, sedangkan parameter lainnya di Jakarta. Analisis contoh di
laboratorium menggunakan Spektrofotometer, MS, alat pencacah radon alpha counter SAC-R5 Eberline. Dari ha 3i1
analisis air sungai untuk parameter BOD, COD, As,Ca, Mg, Fe, Ni, In, Cu, Pb, Mn, Mo, U, Th dan Ra bila dibandingkcm
dengan nilai pemantauan komponen lingkungan fisik-kimia tahun 1997/1998 relatif lebih rendah. Kriteria penilai~m
kualitas air sungai menurut parameter seperti tersebut di atas berdasarkan baku mutu air dan devaluasi dengan meto< Ie
EQAM (Environmental Quality Assessment Management), AMDAL tergolong baik dengan skala 4,76 untuk Eko Remaja
dan 4,62 untuk Rirang Kalan. Hasil analisis endapan sungai d Eko Remaja dan Rirang dengan parameter Ca, Ni, In,
Cu, Pb, Mn, Mo, U, Th dan Fe relatif sarna, dengan pernantauan tahun 1997/1998, kecuali U dan Th dengan kenaikcln
berkisar 1-5 %. Hasil analisis tanah untuk parameter Ca, Ni, In, Cu, Pb, Mn, Mo,U, Th dan Fe relatif sarna dengan nilai
pantauan tahun 1997/1998, kecuali IJ relatif lebih rendah dengan Kadar Tertinggi yang dij!nkan (KTD) yaitu sebesar
(U,Th dan Ra <0,4 BqiI).Berdasarkan evaluasi analisis kualitas air, endapan sungai dan tanah secara periodik terseblJt
disi~kan bahwa kualitas lingkungan di Eko Rernaja dan Rirang Kalan tidak menurun, dapat dnyatakan batNra
kegiatan penelitian Eksplorasi dan Penarnbangan bahan galian radioaktif di kawasan tersebut tidak menggang! IU

lingkungan.

ABSTRACT

PHYSICAL AND CHEMICAL MONITORIOO OF ENVIRONMENT COMPONEt..'TS AT RlRANG AND EKO REMAJj~
WEST KALIMANTAN. The aim of the environmental monitoring is to know the possibility change environmenial
component quality at Kalan area West Kalimantan. This monitoring activity has done parallel to the exploration arid
mining research on radioactive ore at Kalan area. The monitoring consist the activities such as river water sampling,
stream seciments, soil, and pH. Water and sediment samples were taken from the same location as what been carril~
out at the previously research sampling. COD and BOD parameters of the water were been analyzed in field, while tile
other parameters were analyzed at Jakarta using spectrophotcrneter and Ebertine alpha counter SACR5. Data obtairu ~
on BOD, COD, and heavy metal content such as Ca, As, Mg, Fe, ~Ji, In, Cu, Pb, Mn, Mc, U, Th and Ra lesse; than ttlat
in 1997/1998 monitoring. Base on the criteria of EQAM, AMDAL the Rirang water quality (4.62 scales) and Eko Remaja
water ~ality (4.76) are fairly good. Result of stream sedment and soil samples analysis are relatively close to
1997/1998 monitoring, except U and Th content were increase 1-5 Ok.. Result of soil analysis on the parameters Ca, tli,
In, Cu, Pb, Mn, Mo, U, Th, and Fe relatively same with the 1997/1998 monitoring, except the uranium content is lesser
than that monitoring.. The maximal radoactivity values were accepted is 0.4 Bq/I. Based on the physical and chemical
assay of the river water, stream sediments, and soils samples shown that the quality of the environment was rot
deteriorating, that mean the exploration and min:ng research on radioactive ores are do not dsturb the environment

dilaksanakan pemantauan terhadap beberapa parameter

lingkungan sebagai indkator.

Pemantauan lingkungan di Rirang dan Eko Remc ja

Kalan dlakukan secara periodk pada lokasi yang tel, ih

dite.'1tukan, ha! ini mengacu pada keputusan SK.

DIRJEN BATAN No.455/D.MXI1994 tentang RPl paim

Proyek Penetitian T eknik Ekspjorasi dan Penambangi in

PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian eksplorasl dan penambangan

bahan galian radioaktif di Rirang dan Eko Remaja Kalan

Kalimantan Barat dper1<irakan akan menimbulkan

dampak temadap fingkungan, Guna mengetahui

kemungkinan adanya perubahan kuaiitas lingkungan

yang mungkin te~ad akibat adanya kegiatan tersEt>ut

juga untuk tindak lanjut pengelolaannya" maka
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ke sungai sedangkan kegiatan penelitian penambangan

di terowongan selalu cipantau air yang keluar dari

terowongan sebelum cialirkan ke sungai.

PERALATAN, BAHAN DAN TATA KERJA

Alat yang digunakan :

Perangkat alat refluks COD (Chemical Oksigen Demand)

dan BOD (Biaogical Oksigen Demand), Botol gelas yang

bertutup asah, pH meter, Atomic Absorption

Spektrofotometer (AAS), UV VIS Spektrofotometer, alat

pencacah laOOn alpha counter SAC-R5 Eber1ine.

Bahan yang digunakan :

Bahan kimia : HNO3, H2SO4, CCI4, KJ, NaN3, Amillum,

asam salisilat, Na Thiosulfat, chlorofonTI, Ag2S04,

HgSO4, Amonium ferrosulfat, 1.10 phennonthrolin dan

aquades.

Tata kerja

Pengambilan din preparasi contoh :

Airsungai:

Pengambilan contoh air sungai (dengan kode ASK di

daerah Eko Remaja Kalan pada Gambar 1 dan ASR di

daerah Rirang dapat dilihat pada Gambar 2) untuk

analisis BOD dan COD mempergunakan ootol bertutup

asah (volume 500 cc). Pengamalan dilakukan di bagian

tengah sungai yang aliran aimya aktif dan pada

setengah kedalaman air. Analisis untuk COD dilakukan

pemanasan dengan menggunakan reflux condenser

(pendingin tegak), filtrat yang diperoleh kemudan

dititrasi. Untuk BOD sebelum disimpan diukur

DO(dissolved oksigen) dengan titrasi, selanjutnya contoh

disimpan selama 5 hari, pada hari ke 5 contoh dilakukan

titrasi kembali untuk diukur DO. BOD yang diperoleh

adalah 00&-005 .Contoh air sungai yang diambil untuk

mengetahui logam berat dan radionuklida sebanyak :i: 20

liter menggunakarl jerigen yang volumenya 20, 5 atau 1

liter dengan cara memasukkan ke dalam air sungai

dengan posisi lubang jerigen menghadap ke arah hulu.

Bahan Nukliri1!. Kriteria penilaian kualitas Lingkungan

untuk air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia (PPRI) No.20 tahun 1990 Tentang

Pengendalian Pencemaran Airi21 dan Keputusan

MENKLH No. 02/MENKLH/ 1988 Tentang Pedoman

Penetapan Baku Mutu Ungkunganl3J. Kemudan d

evaluasi dengan penilaian kuaJitas lingkungan

berdasarkan nletode Environmental Quality Analisis and

Management (EOAM) dapat dilihat pada Tabel 1 dan

T abel 2 pada lampiran 1 [~. Pemantauan ini meliputi

komponen fisik/kimia yaitu air, endapan sungai dan

tanah[5)

Baku mutu air pada sumber air menurut

kegunaannya ditentukan berdasarkan kadar maksimum

pencemaran yang dianjurkan dan kadar maksimum

pencemarnn yang diperbolehkan yakrli :

Golongan A, adalah air yang dapat digunakan sroagai

air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih

dahulu. Golongan B , air yang dapat d gunakan sebagai

air minum dengan terlebih dahulu dolah. Golongan C,

air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan

petemakan. Gdongan D, air yang digunakan untuk

kSl::erluan pertanian dan dapat juga dimanfaatkan untuk

keperluan perkotaan, usaha industri dan pembangkit

listrik tenaga airi2-3]

Tujuan Pemantauan lingkungan adalah untuk

mengetahui kemungkinan adanya perubahan-

perubahan kualitas komponen lingkungan di kawasan

Kalan Kalbar, sejalan dengan adanya kegiatan-kegiatan

penelitian eksplorasi dan penambangan bahan galian

radioaktif di wilayah tersebut serta usaha untuk

mempertahankan dan melestarikan kawasan yang

ramah !ingkungan. Untuk itu cilakukan pemantauan

minimal 1 kaJi dalam 1 tahun pada air dan endapan

sungai serta tanah d Rirang dan Eko remaja Kalan.

Guna mengantisipasi hal tersebut datas diharapkan

kegiatan pengolahan uranium harus melakukan

pengolahan limbah uranium sebelum efluentnya diaJirkan
~
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kedalaman 30 om, kemudian dikeringkan pada panas

matahari serta ci remas clan ciayak dangan ayakc In --80

mesh selanjutnya dikuaftering untuk diambil ::!: 10(1 gmm

guna dianalisis ci laboratorium Jakarta!5J

Analisis :

Untuk analisis aktivitas U, Th dan Ra serta kandt Ingi3n

logam berat cilakukan sebagai berikut :

a. Penentuan aktivitas uranium dan thorium Q !rIg(ln

UV-VlS spektrofotometer cecil 4000

b. Penentuan aktivitas radium dengan alat pen< aCElh

radon alpha counter SfJ..C-R5 Eberline

c. Penentuan kandungan log~ogam berat de1gan

MS (Atanic Absorbtion Spektrofotaneter )

HASIL DAN BAHASAN

Selanjutnya di dalam air, tutup jerigen dibuka sampai air

masuk kedalamnya, kemudan sernentara masih d

dalam air sungai jerigen ditutup kembali. Kebutuhan

contoh air untuk analisis adalah sebagai berikut :

1. Untuk analisis U dan logam berat dbutuhkan

contoh air :t 5 liter, kemudian dikisatkan sampai

10Occ selanjutnya diawetkan dengan

menambahkan 2 tetes HNO3 pekat (pH <2)

2. Untuk analisis Gross alpha dan beta dibutuhkan

contoh air sebanyak 10 liter dikisatkan hingga

2OOcc

3. Untuk anaJisis Si dibutuhkan contoh air 100 cc

4. Untuk anaJisis arsen dibutuhkan contoh air 1000 cc

dan se/anjutnya dawetkan dengan menambahkan 2

tetes HNO3 pekat (pH <2)151

Endapan sungai :

Lokasi pengambilan contoh endapan sungai (kode

contoh ESK di daerah Eko Rernaja Kalan pada Gambar

1 sedangkan ESR d daerah Rirang pada Gambar 2)

dipilih sarna dengan lokasi contoh air. Contoh endapan

sungai diambil pada dasar sungai, dengan

menggunakan sekop sebanyak 2 Kg yang berukuran

lempung sampai pasir halus, kernudian dikeringkan pada

panas matahari. SeJanjutnya dayak dengan ayakan -80

mesh kernudan dkuartering untuk damal 5() gram dan

dianalisis di laboratoriurll di Jakartal5l

Tanah:

Kualitas air sungai :

Hasil analisis contoh air sungai d daerah Eko

Remaja-lemajung (Kalan) cibandingkan dengan 11aSi1

tahun sebelumnya (97/98), PPRI No.20/1990 tenla~1

baku mutu air dan Kep. MENKLH No"

Kep.02lMENKLH/i/1988 tentang pe<i<xnan penetapan

baku mutu lingkungan dapat cilihat pada T abeI 3 .

Sementara hasil analisis contoh air sungai ci daEmh

Rirang Kalan dibancingkan dengan hasil tailun

sebelumnya (97/98), Peraturan Pemerintah Repu)jik

Indonesia (PPRI) No.20t1990 tentailg Baku Mutu .A.~.

Kep. MENKLH No. Kep.02lMENKLH/1/1988 tenu~ng

pedoman penetapan baku mutu lingkungarI<3J dapat ci

lihatpada Tabel4.

Dan Tabe! 3 untuk air sungai di Eko Remaja(AStC-1

sId ASK-3 lihat Gambar 1) dengan kadar paraneter

BOD dari 0,166-0,3 mgn , COD dari 3-4 mgn, Ca dari

0,066-0,167 mgn , Mg dari 0,041-0,064 mg/!, Fe d~ri

0,013-0,059 mg/l, Ni dari 0,082-0,163 mgI, Zn d~ri

0,036-0,114 mg/l, Cu dari 0,005-0,020 mg/I, As d~rj

0,001-0,006 mg/\ , Mo dari 0,016-0,46 mgI, Th dlri

(O,01-2,52)x1Q-lBqlI, U dati (O,O16-0,020)x1Q-2 Bq,~ GIn

Ra dari 0,32-1,38 pCi/I re/alif 1000h rendah dari bal;u

Pengambilan contoh tanah (k~ contoh TK di daerah

Eko Remaja Kalan pada Gambar 1 dan TR d daerah

Rirang pada Gambar 2), dlakukan OOngan

menggunakan cangkul atau sekop, contoh dambil pada

lokasi dsekitar penelitian penambangan Rirang serta

terowongan Eko Remaja depan dan belakang mulut

terowongan dan OOngan jarak antar titik 100 m. Lokasi

pengambilan contoh tanah juga rneliputi 4 lokasi d

sekitar tempat pengolahan bijih uranium Lomajung, 2

lokasi lagi d ambil pada jalan antara Eko Remaja

Lernajung. Contoh tanah dannl sebanyak 2 kg pada
--
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mutu kualitas air\2.6J. Untuk kualitas air bila

dievaluasi/dibandingkan dengan PPRI No.20 tahun 1990

tentang Nilai baku mutu air golongan A masih relatif lebih

rendcJh, sehingga air sungai dapat diminum tanpa

dimasak terlebih dahulu[2.3]

Dan Tabel 3 untuk air sungai di Lemajung (ASK-4 sid

ASK-7 lihat Garnbar 1) dengan kadar parameter BOD

dari 0,083-0,187 mgll, COD dari 2 mgll, Ca dari 0,066-

0,167 mg/I, Mg dari 0,041-0,064 mg/1, Fe dati 0,013-

0,059 mg/l, Ni dati 0,082.fJ,163 mg/l, Zn dari 0,036-

0,114 mg/l, Cu dari 0,005-0,020 mg/l, As dati 0,001-

0,006 mg/I, Mo dati O,016.fJ,46 mg/l, Th dati (0,01-

2,52)x1Q-2Bqtl, U dati (0,016.fJ,020)x1Q-2 BqfI dan Ra

dati 0,32-1,38 pCi/1 relatif lebitl rendah dari baku mutu

kualitas airi21 danl6J.Untuk kualitas air masih relatif lebih

rendah dati nilai baku mutu golongan A, sehingga air

dapat diminum tanpa dmasak terlebih dahulu[2.3]

Pada Tabel 4 unwk air sungai di Rirang (ASR-1 sid

ASR-7 lihat Gambar 1) dengan pH rata-rata 5,5 dan

kadar parameter BOD dati 0,166.fJ,3 mg/I, COD dari 2-4

mg/l, Ca dari 0,167.fJ,249 mg/l, Mg dari 0,064-0,5 mg/l,

Fe dati 0,02.fJ,O64 n1g/l, Ni dari O,01.fJ,064 mgll, Zn dati

0,055-0,5 mg/l, Cu dati 0,022.fJ,12 mg/l, As dati 0,001-

0,167 mg/l, Mo dati O,OO8.fJ,46 mg/1, Th dati (0,004-

2,527)x1Q-2 Bq,II, U dati (0,009.fJ,051)x1Q-2 Bqtl dan Ra

dati (O,154-1,2)'(1Q-2pCi/I, relatif lebih rendah dati baku

mutu kualitas air\2.6J.Untuk kualitas air masih relatif lebih

rendah dari nilai baku mutu golongan A, sehingga air

dapat dimir,um tanpa dmasak terlebih dahulu[2.3]

8i1a hasil analisis air sungai di Eko Remaja & Lemajung

serta di Rirang dbandingkan dengan hasil analisis

parameter air sungai pada pamantauan Ungkungan

tahun 1997/1998171 relatif lebih rendah, sehingga tidak

berpengaruh pada kualitas lingkungan jadi dnyatakan

8man untuk kawasan Ei(o Remaja Can Rirang

Kalan. Kriteria penilaian kuaJitas air sungai untuk Eko

Remaja & Lemaj'Jng serta Rirang menurut

parametemya, dtentukan berdasar1<an baku mutu airi21

PROSIDING -ISSN 97' -8769 -II -2

dapat dilihat pads Tabel3 dan 4 dan dari hasil penilaian

kualitas yang berdasarkan Derajat skala kualitas air

sungai serta cievaluasi dengan metode EOAM

(Environmental Quality Assesment Management),

Analisa Mengenai Dampak Ungkungan[4) di kawasan

Eko Remaja dan Rirang Kalan tergdong baik (skala 4,76

atau 95,2 % dan 4,62 atau 92,4 % lihat Tabel9 dan 10)

Kualitas endapan sungai :

Pengukuran dan analisis contoh endapan sungai dapat

dilihat pads Tabe! 5 din 6 Hasil pemantauan contoh

endapan sungai di Eko Remaja (ESK-1 sid ESK 3

lihat Gambar 1) pads Tsba 5 berdasarkan data

parameter adalah sebagai berikut Ca dari 27.2-29.44

mg/kg; Ni dari 19.09-32.29 mg/kg; Zn dari 15.02-23.35

mg/kg; Cu dari 2152-32.93 mg/kg; Pb dari 16.87-24.70

mg/kg; Mn dari 176.17-277.18 mg/kg; Mo dari 16.37-

22.73 mg/kg; U dari 7.4-39.81 mg/kg; Th dt:Iri 0.68-1.00

mg/kg; Fe dari 193.41-208.79 mg/kg dibancingkan

dengan hasil pemantauan komponen Ungkungan fisik-

kimia di Eko Remaja Kalan tahun sebelumnya

(1997/1998)(7) untuk logam Ni, Zn, Pb dan Cu cenderung

menurun (Lokasi ESK-1, ESK-2, ESK-3) hal ini

disOOabkan karena berkurangnya aktivitas kegiatan di

lokasi tersebut. Sedangkan untuk logam Ca, Mn, Mo,

Fe,Th dan U pada lokasi ESK-1, ESK-2, ESK-3

cenderung naik, kenaikan U dan Th dduga karena

longsoran tanah sekitar Eko Remaja jatuh ke sungai

akibat kikisan hujan yang beriangsung terns menerus

tetapi kenaikan ini relatif kecil dan tidak berpengaruh

pads kualitas lingkungan, sehingga dinyatakan aman

untuk kawasan Eko Remaja.

Hasil pernantauan contoh endapan sungai ci daerah

Lemajung (ESK-4 sid ESK 7lihat Gambar 1) pada Tabel

5, berdasarkan parametemya adalah sebagai berikut :

Ca dari 2.10-38.06 rTlg/kg; Ni dari 30.07-79.36 mg/kg; Zn

dari 22.15-44.24 mg/kg; Cu dari 12.92-109.13 mg/kg; Pb

dari 10.24-21.10 mg/kg; Mn dari 167.74-308.73 mg/kg;

Mo dari 3.90-89.82 lng/kg; U dari 12.67-41.56 mg/kg; Th
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dari 0.68-1.35 mgfkg; Fe dari 0.01-196.70 mgfkg

dibandingkan dengan hasil pemantauan komponen

lingkungan fisik-kimia di Eko Remaja Kalan tahun

sebelumnya (1997/1998)(7) untuk logam Cu, Mn, Ni dan

Pb cenderung menurun (Iokasi ESK-4, ESK-5, ESK-Q,

ESK-7) hal ini disebabkan aktivitas d daerah tersebut

menurun, sedangkan U dan Th cenderung naik hal ini

diduga karena longsoran tanah dari kolam limbah jatuh

ke dasar sungai karena musim hujan secara terus

menerus.

Hasil analisis contoh endapan sungai ci Rirang

(ESR-1 sid ESR-7 lihat GClnbar 2) pada Tabel 6

berdasar1<an data parameter adaIah sebagai berikut Ca

dari 32.27-43.33 mtjkg; Ni dati 28.47-51.388 mgfkg; Zn

dari 16.38-26.04 mtjkg; Cu 16.47-44.04 mg/kg; U dari

7,4-41,56 mg/kg, Pb dari 16.87-24.70 mgfkg, Mn dati

167,74-277,18 mg/kg; Th dari 1,00-1,35 mgfkg; Fe dati

0,01-1,35 mg/kg (Tabel 4) dbandingkan dengan hasil

pernantauan tahun 1997/1998(7) cenderung naik,

kenaikan ini diduga karena longsoran tanah dati

penelitian penambangan jatuh dan mengenap ke dasar

sungai. Tetapi kenaikan nilai parameter ini relatif kecil

dan tidak berperlgaruh pada kualitas lingkungan,

sehingga ~nyatakan aman bagi kawasan penelitian

penambangan di Rirang.

I<ualitas tanah

Hasil pernantauan dan analisis contoh tanah dapat

dilihat pada T abeI 7 dan 8 Kualitas d Eko Rernaja Kalan

(TK-1 sid TK~ lihat pada Gambar 1) berdasarkan data

parameter terlampir (T abeI 7) sebagai berikut : Ca dari

5,15-40,833 mg/kg, Ni dari 28,951~8,715 mg/kg; Zn

dari 22,732-23,708 mg/kg; Cu dati 21,465-25,303 mg/kg;

Pb dari 16,265-16,867, Mn dari 59,154-154,351 mgfkg,

Mo dati 3,9-8,533 mg/kg, U dati O,1.{),9 KBqikg; Th dari

0,014-0,020 KBq/kg; Fe dari 134,725-181,32 mg/kg

dibandingkan dengan hasil pemantauan lingkungan

tahun 1997/1998 relatif sarna sedangkan untuk kadar

parameter uranium jauh looh rendah seper1i yang

tercantum(6), U<70 KBq/kg sehingga dinyatakan aman

untuk kawasan Eko Remaja.

Kualitas Tanah di Lemajung (TK-7 sid TK-12 lihat

pada Gambar 1) pada T abel 7 benjasarkan data

parameter adalah Sebagai berikut : Ca dati 4' ,389-

43,333 mg/kg, Ni dati 27,997-48,04 mgikg; Z't dari

21,059-22,374 mg/kg; Cu dati 15,556-26,016 mgt~g; Pb

dati 15,063 -18,675, Mn dari 50,202-242,952 mgikg, Mo

dari 3,6678-5,167 mgikg, U dati 0,1-0,53 KBqfkg; Th dari

0,013-0,020 KBqlkg; Fe dari 139,56-156,04 lng/kg

dibandingkan dengan hasil J)9'nantauan lingkllngan

tahun 1997/1998 relatif sarna sedangkan untuk loo3r

parameter U jauh lebih rendah dari Kadar T ertinggi yar!~

Diijinkan untuk U <70 KB<jKgf61, sehingga dinyalakan

aman untuk kawasan Le~ung.

Hasil analisis contoh tanah ci Rirang (TR-1 sic! TR-

7 lihat Gambar 2) pada T~ 8 benjasarkan data

parameter sebagai berikut: Ca dari 39,44-40,278 m-;kg;

Ni dari 31, 973-54,503 mg/kg; Zn dari 20,005-22,764

mglkg, Cu 15,606-25,303 mgtkg; Pb dati 16,867-95,36

mg/kg, Mn dari 95,36-166,441 mg/kg; Mo dari 3,4-10,4

mg/kg, U dari 0,01-0,06 Bq/gr, Th dari 0,01-0,02 m;J/kg

dan Fe dati 196,703-215,3 mgtkg dbandingkan dergarl

hasil J)9'nantauan Ungkungan fisik-kimia ~ Rirang dan

Eko ROOlaja Kalan tahun 1997/1998, relatif sarna. Ulltuk.

U relatif Iet)h rendah dari Kadar Ternnggi yang dijinkan

untuk U <70 KBq/Kgl6J, sehingga dnyatakarl aman ulltuk

kawasan penelitian penalTbangan Rirang.

Dari data-data hasil pemantauan parameter fi sik-

kimia tersebu~ terlihat bahwa kegiatan-kegictan

penelitian eksplorasi dan peneiitian penambangan ballan

galian nuklir d kawasan Eko Rernaja, Lemajung (Ian

Rirang Kalan Kalimantan Barat dlaksanakan den!lan

baik dan tidak menurunkan kuaitas lingkungan.

KE~IMPULAN

Parameter kekeruhan BOD, COD, Ca, Mg, Fe, Ni,

In, Cu, Mn, As, Mo, fb, U dan Th hasil analisis

1
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4. Kegiatan Penelitian dan penambangan bahan

galian radioaktif d kawasan Eko Remaja, Lemajung

dan Rirang Kalan Kalimantan Barat dilaksanakan

dengan baik, dan tidak mengurangi kualitas

lingkungan
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7. ACHMAD SOROT SOEDIRO dkk Pemantauan

Komponen Ungkungan Rsik-kimia ci Eko Remaja

dan Rirang Kalan Kalimantan Barat (1997/1998)

contoh air sungai d Rirang dan Eko Remaja Kalan

relatif lebih rendah dari kadar maksimum yang

diperbolehkan pada baku mutu aifi2.6] , Bila hasil

analisis tersebut dibandingkan dengan pemantauan

komponen lingkungan fisik-kimia di Rirang dan Eko

Remaja Kalan tahun 1997/1998 relatif lebih rendah.

Kriteria penilaian kualitas air sungai menu rut

parametemya berdasarkan Baku Mutu kualitas

aifi2.3.6] dan dievaluasi dengan metoda EOAM.

AMDAL[4) di kawasan terowongan Eko Remaja dan

Lemajung selta Rirang tergolong baik dengan skala

4,76 atau 95,2 % untuk Eko Remaja-Lemajung dan

4,62 atau 92,4 % untuk Rirang Kalan. Kualitas air

sungai termasuk golongan A, sehingga dapat

di;ninum tanpa pengolahan teriebih dahulu[2.3]

2. Hasil analisis contoh endapan sungai d Eko

Remaja, Lemajung dan Rirang untuk logam Ca, Ni,

In, Cu, Pb, Mn, Mo dan Fe relatif sarna dengan

hasil pemantauan komponen lingkungan fisik-kimia

di Rirang dan Eko Remaja Kalan tahun 1997/1998,

kecuali U dan Th dengan kenaikan berkisar 1-5 %,

tetapi tidak berpengaruh pada kualitas lingkungan.

3. Hasil anaJisis contoh tanah di Eko Remaja,

Lemajung dan Rirang untuk logam Ca, Ni. In. Cu.

Pb. Mn. Mo. Th dan Fe relatif sarna dengan hasil

pemantauan komponen lingkungan fisik-kimia d

Rirang dan Eko Remaja Kalan tahun 1997/1998,

untuk kadar U relatif lebih rendah dari kadar

tertinggi yang dijinkan yaitu (U <70 KBq'Kg )(6]
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T/\BEIJ KRITI~I"{'IA PI~r'lII...AIAN KUALITf\S AII<. SUNGAI

fNolParameter ISatu~r:! 18uruk

mq/l SiO2 I'1 Kl'kl'r;11I1I1I
4 .11

)

13 MIIII!!!III ( Mil )

<3.5
>1

>200
>150
>5

>0.8
>6
>1

!J]Jl!J..!.!!2!:!.!!!:9.£!

mn/l--"-
~
~
~.!!~g!!

mg/l

-
>0.1 I 0.08-0.10 I 0.06-0.08 I 0.03-0.05 I <0.0-0.019

'1',1 

lid 2 Kritcriu ~kulu KuuLitas

Nn KU:llIUI!I

Lill!:kll"iI""
PclIll"I"11

I..III!:I:.
("/..)

I\\lgkJl

I S;lllgat baik

2 l3aik

3 Cukup balk

4 Ku/'ling bnilt

5l3u/'uk

81-100
61.80
41-60
21--10
0-20

~
.a

3

2

Sl'fl1BEI~ : r.'f.SOEI~Y ANI DR.II~. I-\NALISIS ~IENGENJ\I D.l\.rvll'AK LINGKUNGAI'i
"IJS,\T "I';N'~I.mAN SLIMUEJ~ DJ\ Y A ~'fANUS[A OAN 'JNGKUN(~,\N

1_INI"'F;[~SI'l/\S INDONESI;\ (4)
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TABEL 9-,- PEN~AN_KUALlT~S A/~ SUNOAI DI EKO REMAJA ILF:MA.JU~9 KI'LBAR~8/99

Cataun:
Penllalan kualltas aIr tungal (tabel 9 dan in) aGalah dart data hasll anal Isis tabel 3 dan 4 kemudlan

dlevaluasl beroasarkan kriterla penllalan tabel1 dan 2.
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tabel. Penampilan data secara grafik, untuk data yang

dianggap yang signiflkan Baja, misalnya untuk radioaktif'

U, Th dan radum untuk logam berat yaitu Pb, Fe, Ca,

In, Mn, ModI!.

3. Sugeng Waluyo (P2BGGN -BATAN)

a. Apakah skala kriteria berdasar1<an pemitungan apabila

ya bagaimana cara pemitungannya.?

b. Berdasar1<an analisis apa kadar U dan Th. Bagaimana

hubungan dengan Boll apabila analisa U. Th pakai

spektrofotanetri. ?

Sorot Sudiro :

a. Skala kriteria pemitungan berdasar1<an AMDAL

(Analisis Mengenai Dampak lingkungan) dengan

metoda EQAM dapat dbaca pada Tabel 3,

kemudian devaluasi pada Lampiran 1 pada Tabel1

dilanjutkan dengan pembuatan Tabel9 dan 10.

b. Analisis sudah dlakukan dengan Spektrofotometer

Hasil analisis U&Th dperoleh berupa kadar (ppm).

Untuk merubah ppm menjadi Bq'1 dpergunakan rumus

Aktivitas Spesifik (Asp) yaitu:

A(sp) = A. t~. dimana :

A = 0,693fT1/2.

N =Bilangan Avogadro =6,025x1023

Diskusi:

1. Rahmat Sahputra (UNT AN)

Dari hasil anaJisls endapan sungai di Eko Remaja dan

Rirang untuk parameter Ca, Ni, In, Cu, Pb, Mn, Mo, U,

Th dan Fe relatif sarna dengan pemantauan 1997/1998,

kecuali U dan Th dengan kenaikan berkisar 1-5 %.

Darimana kenaikan U dan Th ini, padahal penambangan

bijih sudah berakhir th 1997.

Sorot Sudiro :

Kenaikan U dan Th diduga te~ad adanya pengikisan

tanah di pinggir sungai akibat hujan yang terus menerus

dan mengenap pada dasar sungai, kenaikan dari 1-5 %

dianggap masih relatif kecil atau tidak te~ad kenaikan

yang signifikan. KaJau dtulis dalam angka adalah

berkisar (0,001-0,005) ppb. Hal ini dapat kami

indikasikan bahwa telah kami lakukan pemantauan ke

per1duduk sekitar Eko Remaja dan Rirang, bahkan

sampai Nanga pinch tidak ada keluhan dari penduduk

sehingga dapat disimpulkan tidak te~adi pencemaran

lingkungan.

2. Bambang Purwanto (P2BGGN -BATAN)

Mohon agar parameter pemantauan yang danggap

penting dtampilkan daJam bentuk grafik agar lebih

mudah dilihat dan dibandngkan dengan batasannya.

Sorot Sudiro :

Ur,tuk data yang dtampilkan dalam bentuk tabel dimasa

datang akan kami coba dengan grafik. Kalau untuk

Elvaluasi dengan metoda EQAM (Equipment Quality

Assesment Manegement) tetap kami gunakan secara
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