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ABSTRAK
PENGKAJIAN PENETAPAN CLEARANCE LEVEL DALAM PENGELOLAAN LlMBAH RADIOAKTIF.

Limbah radioaktif ling kat aman, mengandung zal radioaktif begilu kecil, pengaruh radiologinya kepada
manusia rendah, tidak memerlukan pengawasan lebih lanjut oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(Bapeten). Limbah radioaktif tersebut aman unluk dibuang ke lingkungan seperti halnya limbah biasa.
Unluk pembebasan pengawasan tersebut diperlukan balas lingkal aklivitas aman (clearance leve~
dimana nilainya ditetapkan oleh Bapeten, namun sampai saat ini belum ada penetapannya.
Pengecualian tersebut diperoleh bila aktivitasnya lebih rendah atau sama dengan clearance level yang
didasarkan pad a dosis efektif tahunan yang diterima masyarakat kurang atau sama dengan 0,01 mSv.
Daur perpindahan radioaktivitas dari limbah radioaktif sampai ke manusia mempunyai peran penting
dalam penetapan clearance level. Telah dilakukan pengkajian penetapan clearance level dalalT)
pengelolaan limbah radioaktif melalui analisis daur perpindahan radioaktivitas pada kegiatan disposal
dan recycle limbah padat, pembuangan efluen cair dan efluen gas sampai ke man usia. Pad a disposal,
daur perpindahan diperhitungkan sejak membawa kemasan akhir limbah dari fasilitas pengolahan ke
fasilitas disposal dan selama beroperasinya fasilitas disposal. Daur perpindahan pada daur ulang
(recycle) terjadi dari handling dan transportasi cleared material ke fasilitas daur ulang, pembuatan dan
penggunaan produknya. Daur perpindahan pada pembuangan efluen cair dan gas terjadi sejak
pf:!0iJ2Ciannya ka lingkungan sampai mencapai masyarakat rnelu!vi lintasan yang spesifik.

ABSTRACT
DECISION ASSESSMENT OF CLEARANCE LEVEL ON RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT.

Radioactive waste on the safe level activity containing very small radioactive material gives small
radiology influence to the human, it is not necessary to control by regulatory body. The radioactive
waste on the safe level activity is safe to release as the common waste. For exemption of the control, it
is required the safe activity level limits in which the value of clearance level is fulfilled by regulatory
body, however until now it is not decided yet. The exemption decision is obtained if its activity is lower
than or same with clearance level based on the annual effective dose receiving by public on the value is
lower than or same with 0,01 mSv. The exposure pathways of radioactive waste to the human have
important role for determination of clearance level. The decision assessment of clearance level on the
radioactive waste management has been done by analysis of radioactive exposure pathways to the
human for activities of the disposal and the recycle of solid wastes, also the release of liquid and gas
effluent. For solid waste disposal, the exposure pathway was evaluated since the transportation of
packed waste from the treatment facility to the disposal facility and during its operation. Exposure
pathways for solid waste recycle consist of the pathways for handling and transportation of cleared
material to the recycling facility, the fabrication and the utilization of its product. Exposure pathways for
liquid and gas releases occur since its releases to the environment up to the human (public) by specific
traffic lane.

PENDAHULUAN

Limbah radioaktif, seperti limbah
lainnya adalah bahan yang tidak dimanfaatkan
lagi, dan karena bersifat radioaktif limbah
tersebut mempunyai potensi bahaya radiasi.
Limbah radioaktif diklasifikasikan berdasarkan

tingkat aktivitasnya menjadi empat macam
klasifikasi yaitu limbah radioaktif tingkat
rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, dan
tingkat aman [1,2]. Limbah radioaktif tingkat
rendah adalah limbah radioaktif dengan
aktivitas di atas tingkat aman, tetapi di bawah
tingkat sedang yang tidak memerlukan
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penahanan radiasi selama penanganan dalam
keadaan normal dan pengangkutan. Limbah
radioaktif tingkat sedang adalah limbah
radioaktif dengan aktivitas di atas tingkat
rendah lelapi di bawah tingkat linggi yang tidak
memerlukan pendinginan, dan penahan radiasi
selama penanganan dalam keadaan normal
dan pengangkutan. Limbah radioaktif tingkat
tinggi adalah limbah radioaktif dengan tingkat
aktivitas di atas tingkat sedang, yang
memerlukan pendinginan dan penahan radiasi
dalam penanganan pada keadaan normal dan
pengangkutan, termasuk bahan bakar nuklir.
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Limbah radioaktif tingkat aman adalah
limbah yang mengandung zat radioaktif begitu
kecil sehingga tidak dianggap sebagai sumber
radioaktif, dan dapat dikecualikan dari
pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(BAPETEN).

Limbah radioaktif tingkat aman, walaupun
secara fisik masih radioaktif, tetapi aman untuk
dibuang ke lingkungan seperti halnya limbah
biasa, namun untuk itu diperlukan clearance
(pembebasan dari pengawasan) dimana
clearance level ditetapkan oleh BAPETEN
dengan memperhatikan nilai batas dosis
tahunan bagi anggota masyarakat senilai lebih
kecil atau sarna dengan 0,01 mSv [3). Oalam
hal ini, Clearance level merupakan tingkat
aktivitas dari suatu sumber atau kegiatan
("practice') yang memperoleh pembebasan
dari pengawasan Badan Pengawas. Jadi
Clearance level adalah nilai batas maksimum

tingkat aktivitas (aktivitas jenis) dari limbah
radioaktif tingkat aman (termasuk
pengecualian limbah) yang dibebaskan dari
sistem pengawasan. Penetapan clearance
level sangat penting untuk mendukung
keselamatan kegiatan dekontaminasi dan
dekomissioning, pelepasan efluen,
penyimpanan limbah, pengelolaan lingkungan
dan lain-lain. Sampai saat ini nilai dari
clearance level bel urn ditetapkan oleh
BAPETEN, oleh karena itu perlu dilakukan
pengkajian penetapan clearance level
terhadap aspek keselamatan pengelolaan
limbah radioaktif.

Mengingat pentingnya masalah tersebul
di atas, maka dalam makalah ini dilakukan
pengkajian terhadap c1earence level dalam
pengelolaan limbah radioaktif. Pengkajian
meliputi analisis dan pembahasan mengenai
dasar teori tentang clearance level itu sendiri,
serta peran daur perpindahan zat radioaktif
dalam penetapan clearance level pada
pengelolaan limbah radioaktif baik pada
penyimpanan lestari (disposal), daur ulang
(recycle), penggunaan kembali (reuse),
pelepasan efluen cair maupun efluen gas.

DASAR TEORI

Pendifinisian clearance penting
dilakukan agar Badan Pengawas dan
Pengguna Bahan Radioaktif mempunyai
pengertian yang sarna tentang lingkup
pelaksanaan clearance, hal ini juga diperlukan
untuk pelaksanaan analisis optimasi dalam
pengelolaan limbah radioaktif dan lingkungan
di kawasan fasilitas nuklir.

Suatu kegiatan telah didefinisikan
dalam IAEA Safety Series No. 89 Tahun
1989[4] dalam istilah umum yang dapat dipakai
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untuk semua tipe pengecualian dari
pengawasan. Dalam konteks penyimpanan
lestari limbah radioaktif (waste disposal) yang
ditimbulkan dari rumah sakit, industri dan
lembaga penelitian, tidaklah mungkin untuk
menetapkan lebih lanjut definisi dari kegiatan
yang akan mencakup semua kemungkinan
situasi. Oefinisi kegiatann dalam konteks
clearance dapat digambarkan bahwa untuk
limbah cair atau gas, didefinisikan sebagai
pembuangan/pelepasan (release) efluen
radioaktif tingkat aman ke atmosfer (untuk
efluen gas) atau lingkungan akuatik (unluk
efluen cair) pada lokasi yang diberikan (yang
dapat dikontrol). Bila lebih dari satu instalasi
melakukan pelepasan efluen dalam lingkungan
yang sarna (dari areal gxeografi yang sama),
kombinasi pelepasan dari instalasi tersebut
juga harus diambil dalam perhitungan. Pada
umumnya, radioaktivitas latar pada areal
geografi yang ditinjau meningkat, dosis kolektif
juga akan meningkat dikarenakan kombinasi
pengaruh adanya pelepasan efluen dari
beberapa fasilitas dalam areal yang. sarna.
Oalam contoh yang serupa untuk limbah padat,
yaitu "kegiatan" yang menyangkut
pembuangan (disposal) atau pelepasan
(release) limbah katagori aman ( cleared
was/e) dari fasilitas nuklir.

Proses disposal atau release limbah
katagori aman ( cleared was/e) dimulai bila
operator melepaskan/meniadakan
pengawasan limbah tersebut saat limbah
meninggalkan tempat operator, kecuali kalau
unluk suatu alasan sehingga operator tetap
harus menguasai (menyimpan) limbah setelah
itu. Sebagai contoh, disposal limbah padat
akan dimulai bila kontainer limbah sudah

diserahkan atau sudah melewati pengawasan
pihaklorang lain, atau operator telah
menyampaikan kontainer limbah ke fasilitas
disposal. Untuk limbah cair, disposal dapat
dianggap dimulai bila limbah dikucurkan ke bak
pembuangan, dan disposal untuk limbah gas
dapat dianggap dimulai bila gas buang sudah
dilewatkan pada lemari asam atau cerobong.

Pengkajian pengaruh radiologi perlu
dilakukan sebelum pemberian clearance, untuk
membenarkan dan menopang clearance yang
akan diterapkan tersebut. Pengkajian
clearence level meliputi semua kemungkinan
situasi lintasan yang dilewati oleh paparan
radiasi dari zat radioaktif (daur perpindahan zat
radioaktif) yang dapat terkena dampak akibat
dari kegiatan yang dianggap perlu adanya
penerapan clearance. Pada umumnya,
pengkajian tersebut menetapkan estimasi
dosis radiasi kepada pekerja atau anggota
masyarakat yang mungkin terkena paparan
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radiasi setelah titik disposal/release, baik
untuk kondisi kecelakaan maupun normal.

Suatu sumber radiasi dan kegiatan
yang terkait dengan bahan radioaktif dapat
dibebaskan dari pengawasan Badan
Pengawas bila pengaruh radiologi dari
kegiatan/sumber tersebut setelah
penghapusan/pembebasan dari sistem
pengawasan mempunyai nilai cukup rendah
sehingga tidak memerlukan suatu pengawasan
lebih lanjut. Pembebasan pengawasan dari
Badan Pengawas (BAPETEN) terhadap
sumber radiasi dan kegiatan yang terkait
dengan penggunaan bahan radioaktif terse but
disebut Clearance.

Dalam sistem pengawasan, kriteria
dasar untuk penentuan apakah sumber radiasi
atau kegiatan tersebut, tidak perlu menjadi
sasaran (subjek) untuk pengawasan atau
dalam hat ini adalah identik dengan kriteria
·pengecualian" yang dikemukakan dalam IBSS
(International Basic Safety Standards for
Protection Against Ionizing Radiation and for
the Safety of Radation Source) yaitu [5]:

a, Resiko radiasi terhadap individu yang
disebabkan oleh suatu kegiatan atau
sumber radiasi adalah cukup rendah
sehingga tidak perlu lagi berhubungan
dengan Badan Pengawas.

b, Pengaruh radiologi kolektif dari suatu
kegiatan atau sumber radiasi cukup
rendah di bawah keadaan yang berlaku

ISSN 1410-6086

sehingga tidak lagi memerlukan
pengawasan (oleh Badan Pengawas).

c. Kegiatan dan sumber radiasi bersifat
aman, dengan tidak ada kemungkinan
yang dapat menimbulkan kegagalan
dalam pemenuhan kriteria a dan b di
atas.

Suatu kegiatan atau sumber yang
terkait dengan bahan radioaktif dapat
dikecualikan atau dibebaskan dari

pengawasan tanpa pertimbangan lebih lanjut
bila kriteria berikut dipenuhi dalam semua
keadan yang layak [6]:

1. Dosis efektif yang diterima oleh anggota
masyarakat dalam waktu 1 tahun karena
kegiatan atau sumber terse but sebesar
sama atau kurang dari 10 pSv.

2. Setiap dosis efektif kolektif yang diterima
selama 1 tahun dari kegiatan yang terkait
dengan bahan radioaktif nilainya tidak
lebih dari 1 man.Sv atau didasarkan pad a
sebuah pengkajian untuk optimasi proteksi
yang menunjukkan bahwa kriteria
pengecualian adalah opsi optimum.

Suatu kegiatan dan sumber yang terkait
dengan penggunaan bahan radioaktif yang
term as uk dalam kriteria "pengecualian" yang
tidak menjadi sasaran pengawasan perlu
ditetapkan oleh Badan Pengawas melalui
prosedur pembuatan keputusan
"pengecualian". Diagram alir dari prosedur
pembuatan keputusan pengecualian tersebut
ditunjukkan pada Gambar 1.

PENGECUALIAN

OARI REGULA::)!

TANPA
PENGECUALIAN
OARI REGULASI

Tidak

PENGECUALIAN OARI REGULASI

Gambar 1. Dagram alir dari prosedur pembuatan keputusan pengecualian [4.7]
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Limbah radioaklif yang lermasuk dalam
"pengecualian"(exemption waste) disebut
cleared waste atau cleared material adalah

limbah/material radioaktif yang mengandung
bahan radioaktif begitu kecil sehingga tidak
dianggap radioaktif dan dapat dikecualikan dari
pengawasan. Secara fisik limbah terse but
masih radioaktif, tetapi aman untuk dibuang
dengan menggunakan sistem dan teknik
konvensional tanpa pertimbangan spesifik sifat
radioaktifnya. Limbah tersebut mempunyai
tingkat aktivitas sama atau lebih rendah dari
Clearance Level yang didasarkan pada dosis
tahunan bagi anggota masyarakat yang

Tidak!
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nilainya kurang dari 0,01 .mSv [3]. Tingkat
aktivitas limbah yang termasuk dalam
"pengecualian"(exemption waste atau cleared
waste) tersebut tergantung dari jenis
radionuklidanya dan menurut IAEA batasan
aktivitasnya adalah 0,1 - 104 Bq/g [8].

Limbah yang termasuk dalam kriteria
"pengecualian"(c1eared waste atau cleared
materia0 yang dibebaskan dari sistem
pengawasan harus dipisahkan dari limbah
radioaktif lainnya. Gambar 2 menunjukkan
diagram alir pengambilan kepulusan untuk
pemisahan limbah radioaklif dan pengecualian
limbah.

Tidak

Pengecualian
maleriallimbah

TidakI
Recyclel Reuse

(Bahan Radioaktif)
Penyimpanan

Limbah

Tidak Recyclel Reuse
(Non Radioaklif)

Gambar 2. Oagram alir pengambilan keputusan untuk pemisahan limbah
radioaktif dan pengecualian limbah [4,7]

Oalam Undang-undang No.10 Tahun 1997
tentang Ketenaga-nukliran pada pasal 1 butir 9
[9], yang ·dimaksud zat radioaktif adalah setiap
zat yang memancarkan radiasi pengion
dengan aktivitas jenis lebih besar daripada 70
kBqlkg ( atau 2 nCi/g). Angka 70 kBq/kg (atau
2 nCi/g) tersebut perupakan patokan dasar
untuk suatu zat dapat disebut zat radioaktif
pada umumnya yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan dari Badan Tenaga Atom
Internasional (IAEA). Namun masih ada
beberapa zat yang walaupun mempunyai
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aktivitas jenis lebih rendah daripada batas itu
dapat dianggap sebagai zat radioaktif, karena
tidak mungr.in ditentukan batas yang sama
bagi semua zat mengingat sifat masing-masing
zat tersebut berbeda.

Batasan aktivitas efluen gas dan cair yang
dapat dilepas ke lingkungan menurut
Rekomendasi IAEA dan Kadar tertinggi
aktivitas campuran radionuklida dalam media
udara dan air yang diijinkan menu rut
BAPETEN yang mengadopsi Keputusan Oirjen
BATAN No. 293/0JNlII1995 (21 Juli 1995)
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tentang Baku Tingkat Radioaktivitas Oi
Lingkungan [10], dan limbah padat yang
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termasuk pengecualian (Exemption waste)
dapat dilihat pada Tabel1.

Tabel1. Batas maksimum aktivitas efluen gas 'dan cair yang dapat dilepas dan kadar tertinggi aktivitas
campuran radionuklida dalam udara dan air yang diijinkan serta limbah padat yang
dikecualikan[2,3,8,9,10].

Rekomendasil Batas maksimum

Peraturan

Efluen

A (Cilm3)
A (Bq/m3)

Keterangan

Gas

10,103,7Oapat dilepas
Rekomendasi

Cair10~3,7x104Oapat dilepas
IAEA[2,3] Padat

0,1 - 104 .)Oapat dilepas, ., Bq/g.

Oalam

Kadar tertinggi yang diijinkan
Media

A (Ci/m3)A (Bq/m3)

Kep.Oirjen

Udara5,4x10·142xlO'3Komposisi tak diketahui
BATAN No. 293/ Air

1,08x10'74x103Komposisi tak diketahuiOJNlI/1995 [10]
Undang-Undang

Padat2 **,70 **.)•• ) nCi/g dan ·**)Bq/g
No.10/1997[9]

,---.--1. I

·)Limbah padat yang termasuk pengecualian (Exemption waste) adalah 0,1 - 104 8q/g [8].
**) Menurut UU NO.10/1997, aktivitas jenis zat radioaktif adalah lebih besar daripada 708q/g (atau 2 nCilg) [9],A = aktivitas jenis (1 Ci = 3,7 x 1010 8q).

Batasan-batasan tingkat aktivitas baik
dari rekomendasi IAEA maupun dari
KepDirjen BATAN No. 293/0JNII/1995 dan
Undang undang No. 10/1997 tersebut di atas
tidak dapat digunakan langsung sebagai nilai
clearence level, tetapi dapat digunakan
sebagai masukan dan pertimbangan dalam
penetapan clearence level dalam pengelolaan
limbah radioaktif. Penetapan clearance level
dilakukan melalui pengkajian meliputi analisis
dan pembahasan serta perhitungan
berdasarkan daur perpindahan zat radioaktif
yang terkait dengan pengelolaan limbah
radioaktif.

PERAN DAUR PERPINOAHAN ZAT
RAOIOAKTIF OALAM PENETAPAN
CLEARANCE LEVEL PAOA PENGELOLAAN
LlMBAH RADIOAKTIF

Oaur perpindahan zat radioaktif
merupakan jalur lintasan penyebaran
radioaktivitas dari cleared material I cleared
waste menuju anggota masyarakat. Oaur
perpindahan tersebut sangat penting dalam
pengkajian pengaruh radiologi dari cleared
material untuk estimasi penetapan dosis
radiasi pekerja dan anggota masyarakat yang
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terkena paparan radiasi. sehingga dari
estimasi tersebut diperoleh hasil perhitungan
untuk clearance level.

Sesuai dengan uraian sebelumnya,
dalam pengelolaan limbah radioaktif terdapat
"kegiatan" yang menyangkut limbah cair yaitu
pelepasan (release) efluen radioaktif cair
tingkat rendah, yang menyangkut timbah gas
adalah pelepasan efluen gas radioaktif tingkat
rendah. yang menyangkut limbah padat adalah
disposal (penyimpanan lestari) atau recycle
(daur ulang). Oalam penetapan clearance
level pada pengelolaan limbah radioaktif perlu
dievaluasi daur perpindahan zat radioaktif
pada semua kegiatan tersebut.

Oaur perpindahan zat radioaktif pada
fasilitas disposal

Lintasan penyebaran radioaktivitas
pada fasilitas disposal untuk penetapan
clearance level dipilih secara komprehensif
termasuk semua kemungkinan perpindahan
yang sesungguhnya dari cleared material
dengan memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
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1. Untasan penyebaran diperhilungkan
sejak membawa cleared material dari
fasilitas nuklir ke fasilitas disposal.

2. Umbah dianggap dalam benluk kemasan
akhir unluk disimpan di fasilitas disposal.

3. Karena kondisi sosial dan alam yang lain
di sekitar lokasi fasilitas disposal lidak
dapat dibatasi, maka diambil nilai
parameter pada daerah yang luas.
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4. Selelah penulupan lokasi fasililas
disposal. lintasan penyebaran
radioaklivitas dari cleared material dipilih
berdasarkan asumsi bahwa lokasi akan

digunakan unluk kepentingan lain.
Gambar 3. menunjukkan linlasan

penyebaran radioaklivilas dari cleared material
pada fasililas disposal (penyimpanan leslari)
sislem Repositori Tanah Dangkal (Shallow
Land Repository).

Fasilitas Nuklir I Transpor1asi ~

• Loading
• Trans por1asi

Repositori
Tanah Dangkal

• Operasi Penyimpanan
Tanah Dangkal

• Dlspe rsi Unsur Radioaktif

Air Sung ai I.
• Perikan an

• Kolam renang
• Hasil- hasil sung ai
• Hasil- hasil pant ail

tepi laut

Air Tanah

• Air minum

• Pengairan per1anian
• Pengairan perkebunan
• Produk per1anian
• Produk perkebunan
• Produk pellkanan

• I<onstruksi
• Pemukiman
• Pertani an
• Perkebunan

• Produk pertanian

Gambar 3. Daur perpindahan zal radioaklif unluk kegialan pada fasilitas
Reposilori Tanah Dangkal (Shallow Land Repository) [8]

Pengkajian penyebaran atau
perpindahan zal radioaktif yang terkait dengan
fasilitas disposal diawali dari fasililas nuklir
yang menimbulkan limbah radioaklif, kemudian
selelah dilakukan pengolahan limbah menjadi
kemasan limbah dikirim dengan sistem
transportasi (sesuai dengan standar
keselamatan transportasi) menuju fasililas
Repositori Tanah Dangkal. Pengkajian
perpindahan zat radioaktif terse but dilakukan
berdasar asumsi selama fasilitas Repositori
beroperasi maupun selelah penutupan fasililas
Repositori. serta penggunaan kembali lokasi.
termasuk pengkajian penyebarannya pada air
tanah. dan pada air sungai sampai terhadap
dampaknya terhadap lingkungan hidup.

Daur perpindahan zat radioaktif pada
recycle

Recycle (daur ulang) dan reuse
(penggunaan kembali) adalah kegialan dalam
pengelolaan limbah yang merupakan langkah
untuk meminimisasi jumlah limbah. Kegiatan
recycle biasa dilerapkan untuk limbah padat
sebagai cleared material. sehingga diperoleh
kembali metal non kontaminasi yang dapat
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digunakan kembali unluk pembualan
peralalan.

Untasan penyebaran radioaktivitas
pada kegialan recycle untuk penelapan
clearance level dipilih secara lelili. mulai dari
handling dan Iransportasi cleared-material,
proses daur ulang, dan sampai penggunaan
sebagai produk akhir. Kondisi yang
diperhitungkan dalam penelapan lintasan
lersebut adalah :
1. Untasan penyebaran radioaktivilas

berkaitan dengan handling dan
Iransportasi cleared material ke fasilitas
daur ulang, pembuatan dan penggunaan
produknya.

2. Produk yang dibuat dari cleared material
diklasifikasikan sebagai bahan konsumtif,
bahan bangunan dan lain-lain.

Pengkajian penyebaran atau
perpindahan zat radioaktif yang terkait dengan
kegiatan recycle dan reuse diawali dari fasilitas
nuklir yang menimbulkan limbah radioaktif dan
cleared material. Recycle dilakukan lerhadap
cleared material dalam bentuk melal dan beton
yang lelah dipisahkan dari limbah radioaktif,
kemudian dikirim dengan sistem transportasi
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(sesuai dengan standar keselamatan
transportasi) menuju fasilitas/pabrik daur
ulang. Produk yang dibuat dari cleared material
dapat berupa bahan konsumtif/peralatan
rumah tangga. peralatan industri, bahan
bangunan dan lain-lain. Adapun untuk
kegiatan reuse, cleared material yang berupa
peralatan atau komponen dapat diperoleh dari
kegiatan dekontaminasi dan dekomisioning
fasilitas nuklir, setelah dilakukan
dekontaminasi dan perbaikan digunakan
kembali di dalam kegiatan fasilitas nuklir.

Metal da n
Beton
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Perhitungan penyebaran/perpindahan zat
radioaktif pada kegiatan recycle dan reuse
tersebut berdasarkan lintasan penyebaran
radioaktivitas berkaitan dengan handling dan
transportasi cleared material ke fasilitas daur
ulang, pembuatan dan penggunaan produknya
maupun pada penggunaan kembali (reuse).
Gambar 4 menunjukkan lintasan penyebaran
radioaktivitas dari cleared material pad a
kegiatan recycle dan reuse.

Fasilitasl Pabrik

Daur Ulang

Logam, Slag

Logarn,
Agregat

o Motor

o Pompa
o dll

o Truk
o Otornobil

o Kapal

o Meja
o Mesin

o Parking lot
o dll

o Refrigerator
o Ranjang
o Fryng Pan

o I<alen 9 rvlinum an
o Reinforcement

Bar

o Pipa Air
o Aggregate

o Loading!
unloading

o Trans port asi
o Pretreatment

o rv1eJ/lng,Casting
o Slag HandJing
o Manufacturing
o Perumahan

dekat pa brik

Gambar 4. Oaur perpindahan zat radioaktif untuk kegiatan recycle/reuse [8]

Daur perpindahan zat radioaktif pada
pelepasan (release) efluen cair

Oaur perpindahan/penyebaran
radionuklida pada kegiatan pelepasan
(release) efluen cair untuk penetapan
clearance level dipilih berdasarkan aliran
efluen cair sejak pelepasannya sampai kepada
anggota masyarakat. baik secara langsung
melalui air terse but atau secara tidak langsung
melalui perantara hasil pertanian, peternakan
dan perikanan. Gambar 5. menunjukkan
lintasan perpindahan zat radioaktif yang
dilepas ke badan air hingga mencapai manusia
di Kawasan Fasilitas Nuklir Serpong.

Sebelum dilepaskan ke badan air,
cleared material dalam bentuk efluen cair

ditampung dahulu di dalam bak penampungan
sebagai bak kontrol efluen. Oalam bak
penampungan ini. bila limbah cair aktivitas
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sangat rendah tetapi belum memenuhi
clearence level dapat dilakukan perlakuan
pengenceran untuk penyesuaian tingkat
aktivitasnya atau derajad keasaman (atau pH)
nya. Setelah dilakukan kontrol secara
saksama, efluen cair baru dilepas ke badan air
melalui kali Cisadane dan kali Cisalak. Sumber

efluen cair yang telah memenuhi clearence
level dapat langsung dilepas ke badan air
melalui kali Cisadane dan kali Cisalak.

Perhitungan untuk penetapan clearance level
didasarkan pada aliran efluen cair sejak
pelepasannya langsung atau dari bak
penampungan ke kali Cisadane dan kali
Cisalak sampai kepada manusia/anggota
masyarakat, baik melalui air tersebut atau
melalui perantara hasil pertanian, peternakan
dan perikanan.
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Gambar 5. Daur perpindahan zat radioaklif yang terlepas ke badan air hingga
ke manusia di Kawasan Fasilitas Nuklir Serpong [11]

Daur perpindahan zat radioaktif pada
pelepasan (release) efluen gas

Daur perpindahan radionuklida pada
kegiatan pelepasan (release) efluen gas untuk
penetapan clearance level dipilih berdasarkan
aliran efluen gas sejak pelepasannya melewati
cerobong sampai kepada anggota masyarakat,
baik secara langsung melalui udara untuk
pernafasan atau secara tidak langsung melalui
deposisi radionuklida pada tanah dan pasir
yang mengkontaminasi produk pertanian,
peternakan, dan perikanan.

Gambar 6 menunjukkan lin!asan
perpindahan zat radioaktif yang dilepas
melewati cerobong hingga mencapai manusia
di Kawasan fasilitas nuklir Serpong. Dalam
hal ini ada tiga daur perpindahan za! radioaktif.

yaitu daur A, daur S, dan daur C. Pada daur A,
cleared material berupa efluen gas setelah
dilepas ke atmosfer langsung memberikan
pDparan dosis radiasi pada jaringan organ atau
dosis seluruh tubuh manusia yang ada di
sekitm kawasan. Pada daur B, efluen gas
setelah dilepas ke atmosfer memberikan
papa ran dosis radiasi pada manusia melalui
sistem pernafasan, kemudian ke jaringan
organ, atau melaui penyerapan oleh sayuran
kemudian sampai ke sistem pencernaan.
Adapun pada daur C, efluen gas setelah
dilepas ke atmosfer terdeposisi ke tanah,
kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan
akhirnya sampai kepada manusia melalui
sistem pencernaan, dan kemudian ke jaringan
organ.

Daur A

Daur C

DaurB

• Umbi
umbian

• Buah
buahan

• Biji-bijian

Dosis
pad a

jaringan
organ

Dosis
Efeldif
Setara

Dosis
seluruh
lubuh

Gambar 6. Daur perpindahan zat radioaktif yang terlepas ke atmosfer hingga manusia
di daerah Kawasan Nuklir Serpong [11]
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KESIMPULAN
1. Clearance level adalah tingkat aktivitas

dari suatu sumber atau kegiatan
("practice') yang merupakan batasan
untuk memperoleh pembebasan dari
pengawasan Badan Pengawas.

2. Suatu kegiatan telah didifinisikan dalam
tAEA Safety Series No 89, pada
pengelolaan limbah radioaktif kegiatan
untuk limbah cair adalah pelepasan
(release) efluen cair radioaktif tingkat
rendah, untuk limbah gas adalah
pelepasan efluen gas radioaktif tingkat
rendah, dan untuk limbah padat adalah
recyclelreuse dan disposal (penyimpanan
lestari) .

3. Clearance level sesuai dengan kriteria
"pengecualian" diberikan kepada suatu
sumber atau kegiatan yang memenuhi
kriteria dosis efektif yang diterima anggota
masyarakat dalam waktu 1 tahun sebesar
sama atau kurang dari 10 ~lSV, dan setiap
dosis efektif kolektif yang diterima selama
1 tahun tidak lebih dari 1 man.Sv. Tingkat
aktivitas limbah yang termasukkriteria
pengecualian tergantung dari jenis
radionuklidanya dan batasan aktivitasnya
menurut rekomendasi IAEA adalah 3,7

Bq/mJ untuk gasj 3,7x104 Bq/mJ untuk
cair; dan 0,1 - 10 Bq/g untuk padat.

4. Batasan-batasan baik dari rekomendasi

IAEA maupun dari Kep.Dirjen BATAN No.
293/DJNII/1995 dan Undang undang No.
10/1997 menjadi masukan dan
pertimbangan yang penting dalam
pengkajian penetapan clearance level
berdasarkan daur perpindahan zat
radioaktif yaitu jalur lintasan penyebaran
radioaktivitas dari cleared material menuju
manusia/anggota masyarakat.

5. Dalam kegiatan pengelolaan limbah
terdapat daur perpindahan zat radioaktif
dalam kegiatan release (pelepasan) efluen
cair dan gps, recycle dan reuse limbah
padat serta disposal (penyimpanan
lestari) limbah padat.
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