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PENGELOLAAN LIMBAH NORM/fENORM DARI KEGIATAN
INDUSTRI NON NUKLIR

Djarot S. Wisnubroto

Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif -BAT AN

ABSTUAK
PENGELOLAAN LIMBAH NORMffENORM DARI KEGIATAN INDUSTRI NON
NUKLIR. Pengelolaan limbah NORMrrENORM saat ini menjadi bahan diskusi di berbagai
konferensi dan seminar intemasional. Makalah ini menyajikan status pengelolaan limbah NORM!
TENORM baik asallimbah, regulasi dan pengkajian pembuangan limbahnya. Reguiasi pengelolaan
NORMrrENORM di beberapa negara maju telah ditetapkan, namun belum ada guideline dari
IAEA. Demikian pula banyak opsi teknologi untuk pembuangan limbah NORMrrENORM dengan
menggunakan standard penyimpanan/pembuangan limbah radioaktif. Perlu kehati-hatian dalam
membuat keputusan dan kebijaksanaan penanganan NORMnENORM karena menyangkut masalah
sosial dan ekonomi.

ABSTRACT
MANAGEMENT OF NORMffENORM WASTE FROM NON NUCLEAR INDUSTRIES.
Management ofNORMffENORM waste is now to be an issue and discussed in many interilational
conferences and seminars. This paper describes the status of the management ofNORMffENORM
waste including the origin of the waste, regulations and assessment of waste disposal. Several
countries have established the regulation for NORMffENORM waste; however the IAEA has not
yet published guideline for management ofNORMffENORM. There are many options for disposal
of NORM/fENORM waste based on standard of the radioactive waste disposal. The decision and
policy on management of NORM/fENORM waste must be conducted carefully due to the social
and economical impacts.

1. PENDAHULUAN

NORM adalah kependekan dari

"Naturally Occuring Radioactive Materiaf',

sedangkan TENORM adalah singkatan daTi

"Technologically- Enhanced Naturally

Occurring Radioactive Materiaf'. Dari nama

tersebut dapat dijelaskan bahwa NORM

merupakan bahan radioaktif yang sudah ada di

alam yang sadar atau tidak merupakan bagian

daTi kehidupan manusia. NORM ada di mana-

mana karena hampir semua bahan di alam, baik

dalam tubuh, di makanan, ataupun di

lingkungan sedikit banyak mengandung bahan

radioaktif. Sistem kehidupan telah terbiasa

dengan radiasi dan radioaktivitas alamo

Sedangkan TENORM, sesuai dengan artinya,

adalah bahan radioaktif yang diambil dari alam

(batuan, tanah, dan mineral) dan terkonsentrasi

atau naik kandungannya akibat kegiatan

industri manusia. TENORM dijumpai di

pertam-bangan uranium, pabrik produksi pupuk

fosfat, produksi minyak dan gas, produksi

energi geothermal.

Berikut dijelaskan kegiatan-kegiatan

yang menghasilkan TENORM:

.Pertambangan

TENORM dijumpai di pertambangan

utamanya pada pertambangan uranium,

'dengan kuantitas yang besar dan biasanya

tersimpan atau ditempatkan di lokasi dekat

pertambangan. Limbahnya dalam bentuk

batuan atau tanah dan bahan tersebut sudah
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.

tidak praktis lagi untuk digunakan. Di

beberapa negara maju yang menjadi

perhatian adalah pertambangan uranium

yang ditutup sebelum tahun 1975, karena

banyak yang tidak mengalami reklamasi,

dengan limbah TENORM tetap ada di dekat

bekas pertambangan.

Produksi Pupuk

Produksi fosfat untuk pupuk menghasilkan

limbah yang volumenya sangat besar.

Limbah ini mengandung radium dan

radionuklida lainnya dan menghasilkan

radon yang banyak.

Produksi Minyak daB Gas

Produksi Minyak dan Gas dapat

menghasilkan air yang mengandung

mineral dan radionuklida tertentu. Mineral

ini dapat membetuk kerak di pipa-pipa dan

peralatan lainnya. Pada kasus tertentu

radionuklida tersebut mampu mengalir ke

air, udara maupun tanah.

.

Produk konsumsi

TENORM dapat dijumpai dengan konsentrasi

dari tak terdeteksi sampai ratusan ribu piko

curie per gram. Sebagai contoh tanah di

Amerika Serikat mengandung Radium-226 dari

di bawah 1 pCi sampai di atas 4 pCi per gram.

Biasanya untuk mengukur adanya TENORM di

lingkungan dengan mendeteksi adanya radium

dan radon.

Total TENORM yang diproduksi di

Amerika Serikat setiap tahun lebih dari 1

milyard ton. Di banyak kasus radiasi lim?ah

tersebut relatif rendah dibanding dengan

volumenya. Hal ini menyebabkan suatu

dilemma, di satu sisi penyimpanan/

pembuangan limbah berbiaya tinggi sedangkan

di sisi lain hampir tidak ada nilainya (rendah)

bila TENORM dipisahkan. Ditambah lagi

hanya sedikit lokasi yang dapat menerima

limbah radioaktif. Sebagian besar limbah

TENORM tetap dalam kondisi belum dibuang

('undisposed'), dan dapat ditemukan di banyak

tempat terutama di lokasi pertambangan yang

ditutup sebelum era 1970.

Banyak TENORM yang dijumpai

dengan konsentrasi yang sangat rendah dan

menjadi bagian kehidupan sehari-hari manusia,

namun beberapa TENORM mempunyai

konsentrasi radionuklida yang tinggi yang

mampu menaikkan paparan radiasi.

Ada tiga hat yang harus menjadi

perhartian dalam masalah TENORM, yaitu:

TENORM dapat dijumpau di beberapa

produk. Sebagai contoh, zircon

mengandung uranium dan thorium, yang

biasanya digunakan sebagai lapisan untuk

keramik serta cetakan logam.

.

TENORM mempunyai potensi menyebab-

kan naiknya paparan radiasi.

Publik belum memahami masalah

TENORM dan perlu diberi informasi.

2. PERMASALAHAN

Konsentrasi radionuklida Radium-226,

suatu hasil peluruhan uranium dan thorium

dengan waktu paruh 1600 tahun, biasanya

ditemukan di bahan dan limbah TENORM.

Radionuklida tersebut merupa-kan faktor utama

pada paparan radiasi terhadap manusia dari

lingk.rungan-nya. Radium-226 dari bahan
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Industri yang menghasilkan TENORM

perlu mendapat petunjuk tambahan untuk

membantu mengelola TENORM sehingga

dapat melindungi masyarakat dan

lingkungan, serta ekonomis..

Koordinasi penanganan TENORM di

Indonesia merupakan kegiatan yang melibatkan

lembaga pemerintah (BA TAN, BAPETEN,

BAPEDAL, Departemen terkait), .lembaga

swadaya masyarakat, dan ilmuwan/ akademisi

yang tertarik dengan permasalahan TENORM.

Koordinasi yang efektif akan mampu mencari

solusi penanganan TENORM, dan merupakan

tanggung jawab negara dan masyarakat.

Keputusan mengenai peraturan TENORM

hams mampu dipahami tidak hanya oleh

ilmuwan, namun juga dimengerti oleh politisi,

industriawan, serta masyarakat.

sebaran partikulit radioaktif dan radon.

Penggunaan tanah yang mengandung

TENORM untuk kegiatan perumahan

kemungkinan mampu meracuni rumah dengan

gas radon, paparan langsung ke perorangan,

mencemari tanah dan tumbuhan yang ditanam

di media tersebut. Penggunaan kembali bahan

terkontaminasi TENORM sebagai agregat

dalam semen akan menaikkan resiko radiasi

anggota masyarakat dalam berbagai cara.

Radiokuklida utama yang dikaji dalam makalah
ini adalah 238U 234U 230Th 22~ - d 222Rn, , , Ka, an

(dan anak luruhnya). Pada deret thorium yang

diperhatikan adalah 23~h, 228Ra, dan 22~ (dan

anak luruhnya). Radionuklida 4~ harus

dikarakterisasi, sementara radium-226

digunakan sebagai acuan untuk mengukur

aktivitas dan volume relative diantara

TENORM yang berasal dariberbagai sumber.

Terdapat 9 jenis sektor industri non

nuklir yang sering menjadi bahan sturn yaitu:

.Industri fosfat

Pupuk fosfat dan kalium karbonat

Batu bara

....

Produksi minyak clan gas

Pengolah air bersih

Produksi energi geothermal

.

3. ASAL TENORM

Permasalahan tentang TENORM

berfokus pada limbah hasil proses industri.

Sebagian besar limbah TENORM yang

dihasilkannya mempunyai volume yang besar,

tetapi dengan aktivitas rendah. Sebagian

TENORM menjadi limbah yang terbuang,

namun ada pula terikut pada barang produksi

yang digunakan secara komersial. Suatu

kegiatan pembuangan, penggunaan serta daur

ulang TENORM mempunyai potensi

menimbulkan kontami-nasi dan paparan radiasi

yang tak diinginkan ke masyarakat.

Pembuangan TENORM pada temp at galian

atau tumpukan yang tak memenuhi faktor

keselamatan dapat mencemari air tanah, serta

Industri kertas dan pulp

.

.Scrap metal.

Diantara kesembilan sektor industri

tersebut, maka TENORM dari pupuk fosfat

bukan berada dalam limbahnya, tetapi masuk

dalam pembahasan ini karena pen~aannya

yang sangat luas. Industri kertas dan pulp relatif

baru dimasukkan dalam studi TENORM.
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Tabell. Laju produksi limbah clan kandungan rata-rata radium 226

Production Rate
(metric tons per year)

M ateria/IW aste Stream
Average

Concentration, Bqlg
(oCi/!!)

3.80E+O7 0.92 (25)

4.80E+O7
1.60E+O6
4.80E+O6
6.10E+O7
4.40E+O7
1.70E+O7
2.60E+O6
3.00E+O6
2.60E+O6
4.00E+O4
1.00E+O9
2.10E+O3
4.70E+O5
1.00E+O9
5.40E+O4

1.2 (33)
1.29 (35)

0.31 (8.3)
0.14 (3.7)
0.14 (3.9)
0.11 (3.1)
3.33 (90)
0.59(16)
0.59 (16)

1295 (35,000)
0.18 (5)

33.3 (900)
1.59 (43)
0.18 (5)

4.9 (132)

Uranium overburden
Phosphate waste

.Phosphogypsum

.Slag
Phosphate fertilizers
Coal ash
.Fly ash
.Bottom ash and slag
Oil and gas scale and sludge
Water treatment

.Sludges

.Radium selective resins
Metal mining and processing
.Rare earths
.Zirconium, hafnium, titanium, and tin
.Large volume industries (e.g., copper, iron)
Geothermal energy production wastes

4.1.INDUSTRI FOSFAT

Ekstraksi batuan fosfat merupakan

industri yang banyak dilakukan, bahkan di

Amerika Serikat menduduki posisi ke lima

diantara industri pertambangan lainnya. Batuan

fosfat mengalami proses untuk menghasilkan

asam fosfat dan unsur fosfor. Keduanya

kemudian dikombinasikan dengan senyawa

kimia lainnya untuk menghasilkan pupuk

fosfat, detergent, makanan hewan, produk

makanan clan produk kimia fosfor. Namun

sebagian besar digunakan untuk pupuk fosfat.

Bijih fosfat mengandung sepertiga pasir kuarsa,

sepertiga mineral tanah liat, serta sepertiga

sisanya partikel fosfat. Konsentrasi uranium

dalam bijih fosfat dati 20 sampai dengan 300

ppm (0,26 sampai dengan 3,7 Bq/g), sedangkan

thorium berada pada level "background" yaitu

~1 sampai dengan 5 ppm (3,7 sampai dengan

22,2 mBq/g). Ketika partikel fosfat dipisahkan

daTi yang lain, maka dua macam limbah akan

dihasilkan yaitu "phosphatic clay tailing" dan

"sand tailing". Sekitar 48% radionukli-da yang

berasal daTi bijih fosfat berada dalam buangan

clay tersebut, 10% berada dalam buangan pasir

dan sisanya ada di partikel fosfat.

Phosphogypsum adalah limbah utama

hasil samping proses produksi asam fosfat

dengan proses basah, sedangkan phosphate slag

adalah hasil samping dari proses produksi unsur

fosfor dengan proses termal. Tabel 2

menunjukkan radionuklida yang terdapat dalam

phosphogypsum. Selama proses basah, terdapat

pemisahan dan terkonsentrasinya radionuklida .

sekitar 80% 226Ra masuk dalam

phosphogypsum, sedangkan 86% uranium dan

70% thorium ditemukan di asam fosfat.

Konsentrasi radium dalam phosphogypsum

sekitar 0,41 sampai dengan 1,3 Bq/g, serta anak

luruhnya pada jangkauan yang hampir sarna. Di
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radionuklida-radio-nuklida tersebut lebih

terkonsentrasi di abu daripada di batubaranya

sendiri.

beberapa negara maju phosphogypsum tersebut

sering dijumpai untuk tujuan pertanian dan

pembangunan sipil.

Tabel 2. Konsentrasi radionuklida
dalam phosphogypsum

R d. kl "d Konsentrasi, Bq/g
~,a~IOnU&~I~a (pCi/g)

U-238 0.22 (6.0)
U-234 0.23 (6.2)
Th-23 0 0.48 (13)
Ra-226 1.22 (33)
Pb-210 0.96 (26)
Po-210 0.96 (26)
U-235 0.01 (0.30)
Pa-231 0.01(0.30)
Ac-227 0.01 (0.30)
Th-232 0.009 (0.27)
Ra-228 0.009 (0.27)
Th-228 0.052 (1.4)

Pembangkit listrik yang mengguna-kan

batubara menghasilkan volume abu sekitar 10%

daTi volume batubara. Lebih daTi 95% abu

tidak tersebar ke lingkungan, yang terdiri dari

20% bottom ash dan slag, sedang sisanya 75%

adalah abu terbang. Abu biasanya juga

mengandung silicon, aluminium, besi dan

kalsium.

Tabe13. Konsentrasi Radionuklida dalam
abu batubara

R d. klid Konsentrasi, Bq/g
~-a-lOnU___a (pCi/g)

U-238 0.12(3.3)
U-234 0.12 (3.3)
Th-23 0 0.085 (2.3)
Ra-226 0.14 (3;7)
Pb-210 0.25 (6.8)
Po-210 0.26 (7.0)
U-235 0.0037 (0.1)
Pa-231 0.0059 (0.16)
Ac-227 0.0059 (0.16)
Th-232 0.077(2.1)
Ra-228 0.066(1.8)
Th-228 0.19'(3.2)

4.2. INDUSTRI PENGGUNA ENERGI
BA TUBARA

Konsumsi batubara untuk energi di

dunia industri menghasilkan abu barn bara yang

membutuhkan penanganan khusus serta

pembuangannya, baik di tempat barn bara

digunakan atau di lain lokasi. Karena secara

alami batubara mengandung uranium clan

thorium, maka abu terbang yang Sekitar 70 sampai 80% abu batubara

yang dihasilkan dibuang di landfill atau kolam.

Sering dijumpai bahwa abu terbang, bottom

ash, dan boiler slag digunakan sebagai

pengganti semen dan beton, atau sebagai

pengisi konstruksi bangunan. Harus

diperhatikan potensi dampak jangka panjang

akibat akumulasinya. Di negara-negara maju

sekitar 30% dari abu barn bara digunakan lagi

sebagai aditif beton, semen, bahan atap,

reklamasi, cat dan pelapisan, serta berbagai

dihasilkannyapun mengandung radionuklida

tersebut sehingga mempunyai potensi

memberikan paparan radiasi. Tingkat resikonya

tergantung pada sifat fisik dan radiologi abu

tersebut, dan bagaimana abu tersebut

terdistribusi atau digunakan lagi. Radioaktititas

dari batubara bergantung pada jells batuabara-

nya dan asal lokasi penambarigannya.

Konsentrasi rata-rata 238U dan 232Th dalam barn

bara masing-masing adalah 0,022 sampai

dengan 0,018 Bq/g. Ada kecenderungan bahwa
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dan untuk bahan isianproduklainnya,

konstruksi jalan.

4.3.INDUSTRI MlNYAK DAN GAS

Radioaktivitas di dalam produksi

minyak dan gas merupakan hal yang alami dan

sekarang diketahui meluas dan terjadi di mana-

mana. Tidak semua kilang minyak atau gas

menghasilkan TENORM dengan konsentrasi

besar, tergantung lokasi tempat, Sebagai contoh

di Amerika Serikat hanya di utara Texas, clan

beberapa tempat mempunyai TENORM tinggi.

Sedangkan di California, Utah, Wyoming dan

sebagainya mengandung TENORM rendah.

Uranium dan Thorium yang ada biasanya tidak

larut, dan meskipun minyak naik ke permukaan,

maka kedua radionuklida tetap berada di

reservoir bawah tanah. Saat tekanan natural

dalam lapisanjatuh, maka air di dalam reservoir

akan terekstraksi bersama-sama dengan minyak

dan gas. Sebagian radium clan anak luruhnya

akan larut dalam air, dan bergerak bersama air

ke permukaan. Karena sifat radium yang mirip

barium clan kalsium (semuanya pada group IIA

di tabel periodik), sehingga radium juga

membentuk endapan senyawa kompleks dengan

sulfat dan karbonat seperti halnya barium dan

kalsium. Jumlah TENORM yang dihasilkan

untuk suatu lading minyak naik dengan jumlah

air yang dipompa dari dalam. Karena

konsentrasi radium pada awalnya sangat

bervariasi, maka radium yang terendap-kan

membentuk scale clan sludge di produk minyak

tersebut mampu menyumbat aliran pipa sarnpai

diameter 10,lcm

Laju paparan sangat bergantung pada

lokasi geografis dan jenis peralatannya. Laju

paparan yang moderat untuk peralatan

penanganan air sekitar ~ 0,261 sampai 0,348

~Sv/jam. Untuk peralatan gas maka laju

paparannya sekitar -0,348 sampai dengan 0,609

~Sv/jam. Namun adakalanya ditemui laju

paparan melebihi ~8, 7 ~Sv/jam. TENORM

dalam sludge yang terkontaminasi hampir sarna

dengan scale. Deposit yang terjadi dalam

bentuk minyak, dan sludge tersebut terkadang

mengandung senyawa silika dan juga senyawa

barium. Sebagian besar sludge tersebut terikut

dalam tangki penyimpan minyak dan tanki air.

Konsentrasi radionuklida dalam sludge

bervariasi dari level background sarnpai dengan

beberapa ratus pCi/gr. Tabel 5 menunjukkan

konsentrasi rata-rata radionuklida dalam sludge.

Tabel 5. Konsentrasi rata-rata
radionuklida dalam sludge

Rad ' klid Konsentrasi,___Ionu___a Bq/g (pCi/g)

Ra-226 2.07 (56)
Pb-210 2.07 (56)
Po-210 2.07 (56)
Ra-228 0.7 (19)
Th-228 0.7(19)

maupun yang menempel pada peralatan sangat

bervariasi. Ketebalan scale antara beberapa

milimeter sampai satu inci. T erkadang keadaan

Beberapa perusahaan minyak dan gas

membuang produksi air ke dalam lubang tanah,

dan untuk slurry diinjeksikan dalam sumuran

pada batas konsentrasi TENORM tertentu.

Namun sebagian sludge dimasukkan dalam

drum, dan industri membuang limbah scale

serta sludge yang diambil dari peralatan

produksi, serta membuang peralatan tersebut
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yang telah terkontaminasi. Beberapa kali

terjadi pemerintah Amerika Serikat

mengijinkan pembuangan limbah TENORM

tersebut ke lepas pantai.

besi klorida, karbon aktif, serta air

backwash air.

Tiga teknologi yang kemungkinan

menghasilkan limbah TENORM karena

ketiganya menghasilkan sludge dan dikenal

mengambil radioaktifitas dari air, yaitu pelunak

kapur (lime softening), filtrasi greensand, serta

penukar ion- karbon aktif.

Penukar ion menghasilkan limbah

dengan konsentrasi lebih tinggi dibanding

dengan metode yang menghasilkan sludge,

naum kuantitas limbah yang terjadi .lebih

sedikit. Data lapangan menunjukkan bahwa

4.5 PENGELOLAAN AIR BERSm

Penggunaan air domestik berasal dari

sungai, danau, waduk, air tanah yang

mengandung NORM. Radionuklida terlucut ke

dalam tanah atau permukaan air ketika air

tersebut bersinggungan dengan media geologi

yang mengandung uranium dan thorium.

Radionuklida yang dominan dalam air adalah

radium, uranium dan radon serre anak luruhnya.

Tabel 6. Konsentrasi rata-rata radionuklida dalam sTude pengelolaan air bersih

Pengolahan air meliputi, melewatkan air ke

beberapa jells filter dan media lain sehingga

mampu mengambil impuritas dan organisme.

Bila air diolah dengan cara tersebut maka, maka

ada kemungkinan menghadilkan limbah

radioaktif, meskipun pada awalnya sistem

tersebut tidak maksud menghasilkan limbah

radioaktif. Limbah tersebut termasuk filter

sludge, resin penukar ion, alum sludge, residu

konsentrasi radium antara 11,8 sampai dengan

129,5 Bq/lt terjadi pada kolom pencucian dan

pada brine. Akumulasi radiUni di penukar

kation rata-rata 0,33 Bq/gr, puncak konsentrasi

sekitar 0,92 sampai dengan 1,48 Bq/gr.

Beberapa sorben yang selektif mampu

mengambil radium daTi air bila konsentrasi

22~a rata-rata 1,48 kBq/gr dan tak sampai 4,07
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U-238 0.074 (2.0) 0.15 (4.0)
U-234 0.074 (2.0) 0.15 (4.0)
Th-230 0.0037 (0.1) 0.0074 (0.2)
Ra-226 0.30 (8.0) 0.59 (16.0)
Pb-210 0.18 (4.8) 0.41 (11.0)
Po-210 0.18 (4.8) 0.41 (11.0)
U-235 0.00052 (0.014) 0.0011 (0.03)
Pa-231 0.00052 (0.014) 0.0011 (0.03)
Ac-227 0.00052 (0.014) 0.0011 (0.03)
Th-232 0.0037 (0.1) 0.0074 (0.2)
Ra-228 0.37 (10.0) 0.74 (20.0)

[0.59 (16)]a
Th-228 0.0037 (0.1) 0.0074 (0.2) [0.33 (9.0)]a

0) Untuk 228Ra dan 228111, nilai dalam kurung adalab setelab 2 taboo peluruhan
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kBq/gr. Bahan ini bila telah digunakan masuk

dalam kategori limbah aktivitas rendah.

Sludge dati pengolahan air bersih

biasnya ditempatkan di laguna, sanitary landfill,

atau dibuang langsung ke saluran air,

diinjeksikan ke sumur dalarn, disiramkan di

tanaman perkebunan. Fluks radon dari sludge

yang dibuang diperkirakan sarna dengan tanah

pada umumnya. Demikian pula laju paparan

radiasi mendekati level background. Narnun

laju paparan dati resin bekas dan karbon aktif

jauh lebih tinggi. Rata -rata yang telah

terobservasi adalah o, 748 I.1Sv/jarn.

5. REGULASI NORMffENORM

Meskipun terdapat banyak TENORM

yang dihasiIkan, namun pertanyaan yang

muncul adalah sebatas konsentrasi berapakah

NORMffENORM menjadi faktor pengganggu

kesehatan manusia? Pertanyaan mengenai

NORM! TENORM lebih esensial lagi yaitu

"how clean is clean? ". Banyak negara telah

menerapkan regulasi untuk limbah NORM dan

TENORM dengan memberikan suatu batas

yang disebut "exemption lever' secara

sederhana untuk memberikan suatu kriteria

apakah suatu limbah NORM/fENORM dapat

dikatakan sebagai bahan radioaktif atau bukan

Namun Basic Safety Standards [3.3]

menyatakan:
"The application of exemption to natural

radionuclides, where these are not excluded, is

limited to the incorporation of naturally

occurring radionuclides into consumer

products or their use as a radioactive source

(e.g., Ra-226, Po-210) or for their elemental

properties (e.g., thorium, uranium)."

Nilai exemption tersebut tidak dapat

digunakan untuk penanganan jangka panjang

limbah NORWfENORM. Permasalahan di

negara maju lebih terfokus pada penetapan

regulasi, penanganan limbah NORM!

TENORM di masa lalu, dan pencarian lokasi

pembuangan limbah NORWfENORM. Untuk

negara berkembang menjadi sangat kompleks

karena menyangkut faktor sosial ekonomi,

namun paling tidak saat ini harus ada usaha dari

awal untuk mencari solusi terhadap jenis

limbah ini. Sampai saat ini IAEA belum

membuat suatu guide line terhadap limbah

NORM dan TENORM, dan organisasi tersebut

sedang melakukan diskusi dengan ICRP serta

institusi lain untuk menetapkan clearance level

dan exemption level, sehingga memperjelas

bahan yang dapat di daur ulang dan bahan yang

masuk kategori lin1bah. Hal yang menarik pula

adalah di organisasi internasional tersebut

sedang dilakukan proses diskusi untuk

menetapkan regulasi batas radiasi yang boleh

ada pada bahan komoditi, residu maupun

limbah industri. Kesimpulan terakhir sampai

saat ini diantara negara-negara maju mengenai

NORM dan TENORM adalah "regulations

should be reasonable and fair to the industry,

the workers and the public".

Contoh nilai exemption level dalam

Basic Safety Standard (BSS) di beberapa

negara anggota Urn Eropa ditunjukkan berikut

ini. Untuk nuklida tertentu (Co-60, Cs-137, and

Ra-226) is 10 Bq/g, hanya di sini berlaku untuk

kegiatan pemanfaatan energi nuklir dan tidak
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dihubungkan dengan industri NORM!

TENORM. Info terakhir pada seminar NORM

n di Krefeld Jerman nilai exemption level

menjadi lebih tinggi, yaitu:

Jerman: 500 Bq/g (untuk aktivitas total

NORM), 65 Bq/gr untuk Ra-226), Belanda :

100 Bq/g, dan Norwegia :10 Bq/g termasuk

untuk Ra-226 dan Ra-228, serta Pb-210 dari

industri minyak dan gas.

Pada bulan Juni 2001, Komisi Urn

Eropa mengusulkan draft Radiation Protection

122, dan untuk TENORM usulan kriteria

pelepasan (exemption atau clearance) adalah

300 IlSV/tahun untuk dosis individu. Hal ini

berbeda dengan proposal IAEA yaitu 10

IlSV/tahun untuk dosis individu. Hal ini cukup

membingungkan mengingat adanya dua

standard yang berbeda, meskipun setelah

diskusi pada Juli 2001 (1 bulan kemudian)

direkomendasikan bahwa 300 IlSV/tahun secara

de facto untuk TENORM sedangkan 10

IlSv/tahun untuk limbah aplikasi energi nuklir.

Indonesia belum mempunyai kriteria

exemption level maupun clearance level untuk

limbah atau bahan baik dari kegiatan aplikasi

energi nuklir maupun TENORM dari Industri.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2002 hanya

menyinggung sedikit mengenai NORM!

TENORM, yaitu pada pasal 32 yang

menyatakan bahwa penambangan bahan non

nuklir yang dapat menghasilkan limbah

radioaktif sebagai basil samping penambangan

wajib melakukan analisis keselamatan dan

dilaporkan ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir

(BAPETEN).

6. PEMBUANGAN LIMBAH
NO RMffEN 0 RM

Beberapa negara melakukan usaha

untuk mendapatkan cara membuang limbah

radioaktif, terutama yang berhubungan dengan

pemanfaatan energi nuklir, sedangkan limbah

NORMffENORM barn akhir-akhir ini

mendapatkan perhatian. Prinsip IAEA dalam

penanganan limbah berwaktu paruh panjang

adalah: "Radioactive waste should be managed

in a way that predicted impacts on the health of

future generations do not exceed levels which

are accepted today ", dan prinsip ini dijabarkan

dalam pembuangan atau isolasi limbah

radioaktif dengan sistem penghalang ganda

termasuk pembuangan tanah dalam (deep

geological disposal) dan dekat permukaan

(near surface disposal). Secara prinsip tidak

ada perbedaan persyaratan dalam pembuangan

limbah NORM! TENORM dengan limbah

radioaktif. Untuk limbah radioaktif yang masuk

kategori limbah aktivitas rendah dan sedang

mengikuti persyaratan yaitu:

.Lokasi pembuangan limbah radioaktif tidak

dekat dengan lokasi pensuplai air minum

ma syarakat.

.Lokasi pembuangan limbah dilengkapi

dengan sistem saluran air sehingga air

genangan tidak akan atau jarang terjadi.

.Tanah lokasi mempunyai kapasitas yang

cukup seperti halnya kapasitas pertukaran

Ion.

Kedalaman pembuangan limbah

selalu memperhatikan water Tabel.

harns

.
~7
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.

Aliran air tanah pada lokasi limbah

bergerak lambat (sekitar beberapa

centimeter per hari)

Tanah lokasi pembuangan dimiliki oleh

negara.
Untuk limbah radioaktif tingkat rendah

dapat digtmakan metode 'dump and fill' yang

dapat diaplikasikan untuk limbah NORM atau

TENORM dengan persyaratan lokasi antara

lain:

Adanya 'vault' yang didesain untuk

melindungi manusia dan lingkung-annya

dari efek merusak dari radiasi.

Faktor keselamatan pekerja dan masyarakat

.

Periode sebelum penutupan lokasi

pembuangan mampu memberikan

keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian

seminimal mungkin bagi lingkungan

sekitar.

..

berpotensi sebagai tempat pembuangan limbah,

yaitu sedimentary clay, tuft basalt, salt dan lain

sebagainya.

Pembuangan limbah radioaktif ke laut

sudah lama ditinggalkan, meskipun ada berita

pada tahun 1992 bahwa Urn Soviet membuang

limbah radioaktif tingkat tinggi ke laut selama

tiga dekade. Kegiatan pembuangan limbah

radioaktif ke laut dimulai sejak 1946, dan

kemudian menjadi sangat populer. Namun sejak

1972, ada konvensi London sebagai langkah

awal pelarangan pembuangan limbah radioaktif

ke laut, dan ditegaskan lagi pada konvensi

tahun 1993 akibat kekawatiran dampak

kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Terdapat opsi yang lain yaitu

pembuangan limbah radioaktif ke bekas lokasi

pertambangan. Hal ini harus diikuti dengan

desain penyimpanan {storage) sehingga

mencegah radionuklida keluar daTi wadahnya.

Namun hat yang menarik dari opsi ini adalah

bahwa pergerakan radionuklida akan sangat

lambat di lokasi bekas tambang, sehingga lokasi

ini menjadi sangat atraktif sebagai tempat

pembuangan limbah NORWfENORM.

T erdapat prediksi migrasi, potensi bahaya,

kemampuan wadah limbah di lokasi

pembuangan menggunakan suatu model

komputer, sehingga dapat diramalkan

potensi gerakan radionuklida daTi lokasi

limbah melewati geosphere Ie biosphere

dan akhimya ke manusia.

7. KESIMPULAN

NORM dan TENORM dihasilkan di

banyak industri, dan ini sudah menjadi

perhatian di beberapa negara maju. Meskipun

masih ada kegamangan dalam regulasi, namun

Urn Eropa maupun Amerika Serikat mulai

membatasi ruang untuk pembuangan limbah

yang mengandung NORMffENORM.

Sebagaimana halnya limbah radioaktif basil

kegiatan aplikasi energi nuklir, maka

Terdapat opsi lain yang menarik daTi

pembuangan limbah yaitu pembuangan di tanah

dalam untuk NORMffENORM, atau

pembuangan di formasi geologi. Lokasi

tersebut memberikan perisai, sekaligus

penghalang terhadap intervensi atau gangguan

manusia. T erdapat banyak media yang
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hams diperhatikan selama periode sebelum

penutupan.
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TANYAJAWAB

H. Said Idris -PT TIFICO
1. Apakah ada rekomendasi jells batubara

yang baik di Indonesia untuk digunakan
sehingga dampaknya seminimal mungkin ?

2. Apa spesifikasi khusus dalam memilih
batubara ?

JarotS. Wisnubroto
1. Tidak ada peraturan yang menyangkut

radionuklida untuk batubara di Indonesia.
2. Mungkin pertanyaan ini relevan untuk

BAPEDALDA, BAPETEN atau instansi
lain.

pembuangan limbah NORMffENORM

menjadi suatu studi khusus mengingat

kontroversi apakah limbah NORM! TENORM

bisa masuk dalam kategori limbah radioaktif.

Indonesia baru secara serius

memperhatikan masalah NORMn'ENORM

pada 4 tabun terakhir, meskipun regulasi atau

perundang-undangan belum ada yang secara

langsung menyinggung penanganan NORM

dan TENORM. Dengan memperhatikan situasi

so sial dan ekonomi Indonesia, maka

permasalahan NORM dan TENORM harus

diangkat secara hati-hati.
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