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ABSTRAK
IDENTIFIKASI JENIS INTRUSI MANUSIA KE FASILITAS PENYIMPANAN LESTARI LlMBAH

RADIOAKTIF Intrusi manusia (human intrusion) telah dikenali sejak lama sebagai isu penting yang
dapat mengganggu secara potensial keselamatan fa'silitas penyimpanan limbah radioaktif pasca
penutupan suatu fasilitas. Hal ini disebabkan karena I kesulitan kita untuk memperkirakan kegiatan
manusia pada masa yang akan datang. Sebagai langkah awal studi tentang intrusi manusia identifikasi
jenis intrusi manusia perlu dikenali dan dikaji serta pendekatan pemecahan masalahnya perlu diketahui
untuk memperkirakan tindak pencegahan dan resiko yang diterima.

ABSTRACT
IDENTIFICATION OF HUMAN INTRUSION TYPES INTO RADWASTE DISPOSAL FACILITY. Human

intrusion has long been recognized as a potentially important post-closure safety issue for radwaste
disposal facility. It is due to the difficulties in predicting future human activities. For the preliminary
study of human intrusion, identification of human intrusion types need to be recognized and investigated
also the approaching of problem solving must be known to predict the prevention act and accepted risk.

PENDAHULUAN
Limbah radioaktif setelah diolah akan

disimpan pada suatu fasilitas penyimpanan
akhir limbah radioaktif. Penyimpanan ini
bertujuan untuk mencegah adanya penyebaran
bahan radioaktif (RA)/radionuklida (RN) ke
lingkungan secara tak terkontrol. Upaya
pencegahan dapat dilakukan secara fisik
maupun administratif. Pada perencanaan
pengadaan fasilitas penyimpanan limbah perlu
diprediksi segala kemungkinan hal yang akan
menyebabkan terjadinya penyebaran bahan
RA/RN ke lingkungan, baik secara teknis
maupun non-teknis/sosial. Dari prediksi ini
kemudian dapat dibuat berbagai skenario
penyebaran yang mungkin terjadi untuk
memperkirakan dampak radiologi yang akan
diterima oleh masyarakat [1].

Adanya lepasan bahan RA/RN ke
lingkungan ditandai dengan adanya
peningkatan dosis papa ran di sekitar fasilitas.
Peningkatan dosis yang tak terkontrol dan
melebihi batas yang diijinkan akan
menurunkan tingkat keselamatan radiasi
terhadap pekerja radiasi dan masyarakat di
sekitar fasilitas. Pelepasan RN dari fasilitas
penyimpanan limbah ke lingkungan sudah
banyak dibahas terutama melalui studi-studi
yang berkaitan dengan migrasi RN [2-4].
Sedangkan dari sisi non-teknis hal tersebut
belum terlalu banyak dipelajari. Adanya
kegiatan-kegiatan manusia di sekitar fasilitas
yang diperkirakan akan mengganggu
keselamatan suatu fasilitas penyimpanan
sehingga menyebabkan "keluar"nya paket
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limbah ke lingkungan dan meningkatkan dosis
paparan ke lingkungan sekitar dikenal sebagai
intrusi manusia (human intrusion).

Human intrusion didefinisikan sebagai
breaching of any portion of the disposal facility
by human activily- segala bentuk penerobosan
fasilitas penyimpanan oleh adanya kegiatan
manusia [5]. Ulah manusia ini mencakup
berbagai aktivitas manusia yang dapat
mempengaruhi keselamatan fasilitas
penyimpanan limbah radioaktif sehingga akan
menyebabkan terjadinya papa ran langsung
atau tak-Iangsung bahan/material yang bersifat
radiatif ke man usia. Paparan diterima dari
bahan RA atau material terkontaminasi yang
terangkuUterbawa "keluar" dari fasilitas atau
ikut bersama aliran air tanah akibat intrusi
manusia ke lingkungan sekitar. Sebagai
limgkah awal maka dalam makalah ini akan
diidentifikasi kegiatan-kegiatan manusia yang
diperkirakan akan mengganggu keselamatan
s'uatu fasilitas penyimpanan serta pendekatan
pencegahannya. Data yang diperoleh dari
s'tudi ini dapat dipergunakan untuk pengkajian
k'onsekuensi radiologis dari adanya fasilitas
penyimpanan lestari limbah radioaktif dan
perencanaan sistem penyebaran informasinya
d,i masa depan.

METODOLOGI

'Studi awal kegiatan intrusi manusia
dilakukan secara penelusuran literatur pustaka
(Iaporan teknis, prosiding seminar) dan
informasi elektronik (internet dan lain-lain)
serta sumber lainnya. Data yang diperoleh
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kemudian disusun dan diidentifikasi agar
mudah untuk dipelajari lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jenis Intrusi

Oleh EPA (Environmental Protection
Agency) studi intrusi manusia dibatasi lingkup
kegiatannya pad a pemantauan kegiatan
manusia pada daerah terbatas dari suaiu
daerah yang mempunyai fasilitas penyimpanan
limbah 100 tahun setelah fase penutupan.
Oleh EPA diisyaratkan dalam kurun waktu
tersebut sarna sekali tidak boleh ada/terjadi
intrusi manusia ke fasilitas penyimpanan [5].
Oleh karena itu kategorisasi intrusi manusia
perlu untuk dikenali lebih lanjut. Intrusi
manusia ke fasilitas penyimpanan secara
umum dapat dibagi menjadi 2 kategori:
mempunyai unsur kesengajaan (intentiona0
dan tak mempunyai unsur kesengajaan
(inadventent) dapat diskemakan sebagai
berikut, Gambar 1 [6].
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bahan RNRN "keluar" ke lingkungan. Oari
kegiatan intrusi manusia secara sengaja ini
secara konsensus telah diputuskan bahwa if
future generation initiate intentional human
intrusion, they must take responsibility for its
consequences - bila generasi mendatang
melakukan kegiatan intrusi manusia secara
sengaja, maka mereka harus menerima
tanggungjawab atas konsekuensi yang
ditimbulkannya [7].

Faktor ketidak hati-hatian/ketidak sengajaan
juga berpotensi sebagai intrusi manusia ke
fasilitas penyimpanan akhir limbah. Ketidak
hati-hatian ini dapat disebabkan oleh banyak
hal seperti misalnya [5],

- ketidak tahuan adanya lokasi fasilitas
penyimpanan, tapi tahu potensi bahaya
yang ditimbulkan

- ketidak tahuan adanya lokasi fasilitas
penyimpanan, tapi tidak tahu potensi
bahaya yang ditimbulkan

- lupa bila dilokasi tersebut ada fasilitas
penyimpanan

- btiruknya pengelola211 data kondisi geologi
oi lokasi fasiiitas penyimpanan

- buruknya pengelolaan data fasilitas
penyimpanan

- adanya proyek eksplorasi dan eksploitasi
di dekat fasilitas penyimpanan
adanya proyek konstruksi berskala besar
akibat dari kegiatan yang tidak diketahui
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Gambar 1. Kategorisasi intrusi manusia

Adanya unsur kesengajaan di sini biasanya
dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan
fasilitas penyimpanan yang dianggap perlu
perawatan atau perbaikan agar tidak
membahayakan lingkungan atau pekerja
radiasi. Kesengajaan ini dapat pula
disebabkan karena diketemukannya suatu
perbaikan metode penyimpanan limbah yang
baru, yang lebih baik atau adanya keputusan
untuk mengolah-ulang substansi yang ada di
paket limbah sehingga paket-paket limbah
tersebut perlu dikeluarkan dari fasilitas
penyimpanan akhir untuk kelola dengan
metode pengolahan yang lebih baik. Potensi
intrusi manusia lainnya yang dilakukan secara
sengaja adalah adanya aksi
kejahatan/terorisme yang dapat menyebabkan

22

Gambar 2. Konsep dampak intrusi manusia

Ketidak hati-hatian dapat juga terjadi sebagai
hasil dari kegiatan yang dimotivasi oleh adanya
pencarian sumber (resources) yang terletak
jauh di bawah tanah atau dalam rangka
eksploitasi lingkungan bawah tanah. Akibat
dari kedua kegiatan yang berbeda faktor
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pemicunya In! dapat menyebabkan
terbawa "keluar" bahan RA/RN ke lingkungan.

Paparan radiasi dapat segera langsung
atau tak langsung mengenai manusia
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sebagaimana digambarkan pada Gambar 2 [8],
sebagai konsep umum intrusi manusia.
I

Tabel1. Jenis intrusi, maksud dan kemungkinan terjadinya [9]

1

Disl'ngaja Tak discngaja KCl1lungkinan

- Eksplorasi mincral YaYaRendah

- Cadangan air

TidakTidakSangat rendah

- Encrgi gcotennal

YaYaTinggi

- Pcnyimpanan limbah
baru

YaYaSangat rcndah

- Pcnyimpanan min)"ak
bH\vah lan:1h

TidakYaSangat n.:ndah

- Pcnclitian lptek

YaYaTinggi

Dalam konsep ini limbah diindikasikan
sebagai limbah yang terekstrak dari fasilitas
disposal oleh adanya kegiatan manusia.
Limbah akan terekstrak melalui 2 jalur. Jalur
pertama, limbah terekstrak karena terbawa
oleh alat gali ke permukaan dan paparan
radiasi akan seketika langsung mengenai ke
man usia. Jalur lainnya adalah melalui jalur
rantai makanan atau sirkulasi alam yang telah
tercemar oleh bahan RA/RN yang pada
akhirnya juga dapat mengenai manusia.
Beberapa contoh yang melewati jalur pertama
seperti misalnya [9] .

- eksplorasi energi geotermal pada daerah
kedalaman di dekat fasilitas penyimpanan
penyelidikan tapak disposal yang baru

- kegiatan sain dan teknis lainnya

Hilangnya data/informasi tentang
keberadaan fasilitas penyimpanan membuat
generasi mendatang dapat kembali menyelidiki
tapak yang sam a untuk pembuatan fasilitas
penyimpanan baru. Hasil dari kedua jalur
ekstrak RN dapat memberikan akibat paparan
yang sama bagi lingkungan dan masyarakat.
Pada Tabel 1 ditunjukkan juga beberapa jenis
intrusi manusia yang memungkinkan terjadi
pada suatu fasilitas penyimpanan akhir limbah
radioaktif.
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Upaya Pencegahan
Adanya intrusi manusia ke fasilitas

penyimpanan dapat menyebabkan terjadinya
paparan radiasi langsung dari bahan RA/RN ke
inanusia sehingga hal itu perlu dilakukan
0paya pencegahannya secara baik dan
sistematis. Upaya pencegahan tersebut dapat
dilakukan secara efektif bila pengetahuan
tentang bahaya dan bahan/substansi yang
terdapat dan terkandung di dalam fasilitas
tersebut dapat dikenali dengan baik serta
dipahami oleh masyarakat yang berpotensi
melakukan intrusi. Usaha pencegahan yang
dimaksud dapat berupa [10],

Informasi meng'enai adanya fasilitas
penyimpanan disimpan di tempat
tempat yang mudah diakses oleh
masyarakat umum seperti perpustakaan
umum, instansi yang berhubungan
dengan penyelidikan geologi atau
institusi internasional

Lokasi fasilitas penyimpanan
dicantumkan pada peta publik, wilayah
atau peta yang relevan
pembuatan tanda adanya fasilitas
penyimpanan pada lokasi
pembuatan tanda yang tahan untuk
jangka waktu lama
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Pencantuman tanda peringatan tentang
keberadaan fasilitas penyimpanan pada peta
peta publik atau peta kebutuhan lain yang
relevan dimaksudkan agar masyarakat yang
berpotensi melakukan intrusi dapat
mengetahui adanya fasilitas tersebut dan
kemudian berusaha menghindari lokasi
tersebut untuk melakukan eksploitasi tanpa
terkontrol serta enggan melakukan aktivitas
yang tidak perlu di sekitar lokasi fasilitas
penyimpanan untuk jangka waktu yang cukup
lama.

Oatalinformasi yang disimpan pad a
perpustakaan publik termasuk semua data
teknis, laporan, gambar, contoh atau bentuk
catatan lainnya yang berhubungan dengan
tapak dan fasilitas penyimpanan. Back-up
data sejenis juga harus disimpan di
perpustakaan umum atau institusi-institusi
(Iokal maupun internasional) yang
berhubungan dengan penyelidikan geologi,
agar masyarakat atau generasi berikut dapat
mudah untuk mengakses informasi tapak dan
bsilitas p'O!nyim;')anan yang ada di wilayahnya.
Walaupun bentuk informasi/data yang akan
disimpan dan media penyimpanannya sampai
saat ini masih perlu dilakukan pengkajian lebih
lanjut, terutama untuk menentukan media
penyimpan yang cocok dan tahan terhadap
jangka penyimpanan yang sangat lama.

Analisis Pendekatan

Untuk menganalisis aktivitas manusia pada
masa yang akan datang dapat didekati dengan
empat cara pendekatan [11]:

1. analisis teknis
2. analisis faktor sosial

3. pemilihan skenario yang mewakili
4. analisis skenario terpilih

Analisis teknis dilakukan berdasarkan

deskripsi ten tang sistem penyimpanan limbah
sehingga pengetahuan tentang peran dan
fungsi dari masing-masing bagian pada sistem
penghalang buatan (engineering barrier)
sangat berguna sebagai masukan bagi analisis
teknis. Oeskripsi ini juga harus dilengkapi
dengan pengetahuan teknis yang terbaru
ten tang penyimpanan limbah serta praktek
pelaksanaannya, sehingga akan menambah
kejelasan gambaran yang akan terjadi dalam
proses analisis teknis.

Faktor sosial juga perlu dianalisis untuk
memperkirakan bentuk-bentuk kegiatan di
masyarakat yang memungkinan terjadinya
aktivitas penyusupan yang tidak disengaja.
Kedua analisis dilakukan bersamaan untuk

mengetahui sistem keselamatan dari fasilitas
penyimpanan dan konsekuensi hukum yang
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dijatuhkan bila aktivitas intrusi tersebut terjadi.
Hasil luaran dari analisis teknis dan faktor

sosial kemudian digabungkan dan akan
menghasilkan perkiraan skenario-skenario
intrusi manusia yang mungkin terjadi ke
fasilitas penyimpanan melalui berbagai
jalur/cara. Oari sekian banyak skenario yang
dibuat, dipilih beberapa skenario yang paling
log is dan cocok. Skenario yang terpilih
kemudian dianalisis dengan selalu
memperhatikan,

1. Guna dan cara terjadinya skenario: latar
belakang sampai mengapa dan
bagaimana aksi intrusi dapat terjadi,

2. Kebolehjadian skenario tersebut dapat
terjadi: perkiraan kebolehjadian skenario
tersebut terjadi,

3. Konsekuensi radio logis dan resiko yang
ditimbulkan: menerangkan dampak
yang dapat ditimbulkan dari kejadian
intrusi manusia dan perkiraan
konsekuensi radiologi berdasarkan aksi
penyusup saat ia mendeteksi
keberadaan fasilitas penyimpanan.

Oari analisis keseluruhan ini kemudian

perkiraan tindak jenis pencegahan yang bisa
dilakukan pada suatu daerah/lokasi fasilitas
penyimpanan dan paparan dosis serta resiko
yang dapat diterima penyusup saat memasuki
fasilitas penyimpanan juga akan dapat
diperkirakan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan studi awal tentang intrusi
manusia dengan cara mengenali jenis intrusi
manusia ke fasilitas penyimpanan: secara
sengaja dan tak sengaja. Ketidak hati-hatian
juga dapat menyebabkan terjadinya intrusi
manusia yang mengakibatkan terbawa "keluar"
bahan RA/RN dari fasilitas penyimpanan ke
lingkungan. Penerimaan dosis paparan akibat
intrusi manusia dapat melalui jalur langsung ke
manusia atau melalui sirkulasi alami.

Pencantuman tanda peringatan dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya tindak penyusupan
ke fasilitas penyimpanan, dan analisis
pendekatan atas skenario terpilih perlu
dilakukan untuk memperkirakan tindak
pencegahan dan resiko yang dapat diterima
karena adanya intrusi manusia ke fasilitas
penyimpanan.
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