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ABSTRAK

PENYIAPAN SURVEI CALON TAPAK POTENSIAL PENYIMPANAN LIMBAH
RADIOAKTIF DI P.JA W A DAN SEKIT ARNY A. Rencana introduksi PLTN di Indonesia telah

menimbulkan perhatian masyarakat terutama mengenai pengelolaan limbah radioaktif dan penyimpanannya.
Dalam waktu 5 tahun kedepan (2007-2011) akan disiapkan beberapa lokasi penyimpanan lestari limbah
radioaktif yang layak dan am an untuk sistem dekat permukaan (near surface disposal) maupun untuk sistem
geologi (geological disposal) dengan mengacu pada standar lAEA. Untuk memperoleh lokasi yang aman dan
layak maka diperlukan program penyelidikan lapangan. Sebelum memasuki program tersebut perlu disusun
suatu kegiatan pendahuluan yaitu penyiapan survei lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan data
sekunder tentang identifikasi batuan, wilayah-wilayah yang memungkinkan, tujuan dan program
penyelidikan. Melalui desktop study dengan referensi terbatas diharapkan akan diperoleh informasi dari
beberapa wilayah di P.lawa dan sekitarnya dengan indikasi deposit lempung yang cukup luas, tebal serta
muncul di permukaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan data dukung penting sebelum
melaksanakan program survei ke lapangan. Hasil yang diperoleh adalah kesiapan data sekunder tentang
identifikasi batuan, wilayah-wilayah yang memungkinkan, tujuan dan program penyelidikan

ABSTRACT

PREPARATION OF POTENTIALLY SITE CANDIDATE OF RADIAOCTIVE WASTE

DISPOSAL IN JAWA ISLAND AND ITS SURROUNDING AREAS. Introduction plan of NPP in Indonesia
raised public attentions specially for its radwaste management and its disposal activity. In the next 5 year
(2007-2011) will be provided some sites for radwaste disposal, both for near surface disposal and geological
disposal systems with suitable and safely based on the IAEA standard. To find out a save and suitable
lacation, field investigation programme is needed. Prior entering into investigation programme, preliminary
activities are necessary to be arranged such as secondary data collecting: identification of host rock, interest
areas, objectives and investigation programmes. Throught desktop study with limited references hopefully
information of some areas in Jawa Island with widely enough, thick and exposed into surface of clay deposit
indication could be obtained. Objective of the activity is to prepare important supporting data before
actualize as a field survey programme. Results showed that secondary data such as rock identification,
interest areas, objectives and investigation programmes are found out.

PENDAHULUAN

Rencana nasional untuk introduksi pusat
listrik tenaga nuklir (PL TN) dalam waktu

dekat telah menimbulkan perhatian serius di

masyarakat, termasuk rencana pengelolaan
dan terutama tentang pembuangan/

penyimpanan akhir limbah radioaktif. Badan

Tenaga Nuklir Nasional sebagai badan
pelaksana bertugas untuk memastikan

keselamatan pengoperasian PL TN dan

fasilitas-fasilitas pendukungnya dalam rangka
memberi rasa aman pada masyarakat luas,

diantaranya melalui langkah strategis seperti

penyiapan lokasi penyimpanan lestari limbah
radioaktif (PL-LR). Oalam waktu 5 tahun

kedepan (2007-2011) akan disiapkan suatu

lokasi PL-LR di Pulau Jawa yang layak dan

aman dengan mengacu pada standar yang
dikeluarkan oleh IAEA, baik untllk sistem

PL-LR dekat permllkaan (near sUiface
disposal) mallplln lIntllk PL-LR geologi
(geological disposal).
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Standar IAEA memberi arahan bahwa

kegiatan siting umumnya dilaksanakan

melalui 4 tahapan utama, yaitu [1,2] :

I. Tahap pembuatan konsep dan rencana,

termasuk identifikasi wilayah potensial
2. Tahap survei bakal calon tapak, termasuk

kegiatan mapping, penilaian dan
penapisan

3. Tahap karakterisasi calon tapak

4. Tahap konfirmasi tapak terpilih

Sebelum memasuki program pencarian

at au penyelidikan untuk memperoleh suatu
lokasi PL-LR di Pulau Jawa yang layak dan

aman perlu disusun suatu kegiatan

pendahuluan/pra-survei yang disebut sebagai

penyiapan survei lapangan. Kegiatan

penyiapan ini merllpakan awal dari kegiatan

penyelidikan tapak yang mempllnyai lingkup

kegiatan yang sangat luas dan sekaliglls

merupakan awal dari kegiatan yang
mendllkung proses penyelidikan lapangan,
sepetii pengumpllian data sekllnder:

identifikasi batuan, wi layah-wilayah yang
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memungkinkan, tujuan serta program
penyelidikan. Kegiatan ini merupakan suatu
kegiatan yang cukup penting untuk disiapkan
dengan baik dan hati-hati.

Persiapan survei lapangan dilakukan
sebelum melakukan kegiatan survei ke
lapangan. Kegiatan dilakukan secara
desktop study, seperti pembuatan konsep dan
rencana kegiatan lapangan/survei serta
pembuatan draft standard dan kriteria
kesesuaian lokasi/tapak PL-LR yang cocok
untuk diterapkan di P.1awa dan sekitarnya.
Kegiatan ke lapangan nantinya dimaksudkan
untuk mengkonfirmasi kondisi/keadaan yang
sebenarnya di lapangan agar dapat dinilai
kesesuaiannya dengan standar dan kriteria
lokasi/tapak PL-LR yang telah dibuat
sebelumnya. Hasil dari kegiatan survei
wilayah ini kemudian akan dapat dilakukan
kegiatan penapisan dan perankingan wilayah
wilayah potensial dengan menggunakan
standar dan kriteria yang dibuat. Sejumlah
wilayah potensial yang diperoleh pada
kegiatan selanjutnya akan dikerucutkan
menjadi bakal calon tapak PL-LR yang cocok
dan sesuai dengan persyaratan keselamatan
nasional dan internasionaI. Tujuan dari
kegiatan ini adalah menyiapkan data dukung
penting sebelum melaksanakan program
survei ke lapangan. Hasil kegiatan ini dalam
jangka panjang akan berguna sebagai salah
satu masukan bagi kebijakan nasional daur
bahan bakar nuklir.

TAT A KERJA

Kegiatan penyiapan ini merupakan
pekerjaan desktop study, dengan cara
mengumpulkan pustaka yang bersesuaian,
penyusunan klasifikasi dan komparasi dengan
kegiatan sejenis di tempat lain. Sesuai dengan
prosedur IAEA, kegiatan siting diawali
dengan tahap konsep dan perencanaan untuk
mengidentifikasi corak site yang diinginkan
dengan membuat persiapan kegiatan siting,
antara lain identifikasi parameter yang
diperlukan serta pembuatan draft standar dan
kriteria tapak yang cocok untuk diterapkan di
P.1awa dan sekitarnya. Tahap selanjutnya
adalah melakukan identifikasi batuan,

wilayah-wilayah yang memungkinkan, tujuan
serta program penyelidikan pada sejumlah
wilayah potensial untuk PL-LR di P.1awa dan
sekitarnya secara desktop study. Luaran dari
kegiatan ini kemudian akan diperkuatl
dibuktikan dcngan kcgiatan survei lapangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Batuan

Secara umum di dunia, sebagai host
rock untuk PL-LR telah digunakan beberapa
jenis batuan seperti batuan beku/kristalin
(granitl Whiteshell Manitoba-Kanada,
tam bang garam/Gorleben-Jerman, tam bang
besi/ Konrad-Jerman), vulkanik (tufa/Yucca
Mountain-US) dan batuan lempung/clay
(Mol-Dessel-Belgia, Bure-Prancis) [3-6].
Untuk melengkapi studi host rock fasilitas
PL-LR maka batuan lempung perlu pula
untuk diintroduksikan sebagai salah satu
calon host rock PL-LR. Pulau Jawa dengan
kondisi yang bercurah hujan cukup tinggi
(1000-2000 mm/tahun), kelembaban udara
yang tinggi (70-90 %) [7], serta kedalaman
air tanah yang umumnya sangat dangkal,
sehingga daerah dengan batuan yang
mempunyai sifat kelulusan air yang
rendah/impermeable, plastis serta suka akan
air/adsorbent seperti batuan lempung akan
menjadi pilihan utama yang cocok digunakan
sebagai host rock PL-LR di P.1awa dan
sekitarnya. Sifat lempung yang menyerap air
serta impermeable sangat menguntungkan
bila dipakai sebagai host dari fasilitas PLR,
selain itu dengan sifat pertukaran ionnya
yang baik akan memberikan nilai tambah
yang lain dari batuan lempung itu sendiri [8].
Selain itu batuan lempung tersebut
diharapkan mempunyai luasan yang cukup,
dengan ketebalan minimal 400 dan 700 m
lebih masing-masing untuk fasilitas PL-LR
tanah dangkal (near surface disposal) dan
geologi (geological disposal), mempunyai
ketebalan yang cukup homogen dan
tersingkap dipermukaan. Luasan yang cukup
diupayakan agar wilayah tersebut dapat
mengakomodasi jumlah limbah cukup
banyak serta kelengkapan fasilitas PL-LR
yang diinginkan. Ketebalan yang cukup dari
lempung dimaksudkan agar keselamatan
lingkungan akibat adanya kemungkinan
tersebarnya radionuklida (RN) ke
permukaan/biosfer dapat diminimalisir.
Homogenitas lapisan dimaksudkan agar
pengkajian keselamatan dari fasilitas tersebut
dapat dibuat lebih sederhana, sedangkan
tersingkap dipermukaan dimaksudkan agar
lapisan yang dimaksud dapat langsung
digunakan tanpa perlu menggali lebih dalam
lagi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut
maka desktop study difokuskan pad a
wilayah/daerah di P.Jawa dan sekitarnya
yang berbatuan lempung. Selain itu wilayah
wilayah yang dipelajari juga mempunyai
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karakteristik seperti: mempunyai area yang
luas dengan corak geologi, struktur,
hidrologi, hidrogeologi serta cuaca yang
memungkinkan/cocok digunakan sebagai
fasilitas penyimpanan akhir limbah
radioaktif.

Identifikasi Wilayah- Wilayah Potensial

Pengidentifikasian wilayah dilakukan
dengan menggunakan peta-peta geologi
P.1awa berskala 1:500.000 dan stratigraphy
lexicon of Indonesia sebagai data sekunder
telah membantu untuk memperoleh 6 wilayah
yang diperkirakan mengandung batuan
lempung yang cukup tebal, yaitu di daerah
Karawang, Subang, Majalengka,
Tambakrogo, Tuban, Madura [9,10]. Bila
hasil ini digabungkan dengan hasil studi
siting sebelumnya yaitu dengan cara
penunjukkan[ 11-13], seperti daerah Serpong,
Muria, Kepulauan Karimunjawa dan
Malasembo maka diperoleh wilayah potensial
menjadi 10 wilayah. Untuk melihat lebih
terinci wilayah-wilayah potensial tersebut,
maka pengamatan wilayah-wilayah tersebut
dipertajam dengan menggunakan peta-peta
geologi, topografi, vulkanologi,
seismotektonik, geomorfologi serta peta
bersesuaian dengan skala lebih besar lagi,
seperti dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.

Hasil identifikasi secara desktop study
tersebut belum dapat dinyatakan absah/valid
sebelum dapat dibuktikan dengan visual
secara konfirmasi lapangan, sehingga untuk
itu survei lapangan tetap harus dilakukan
dikemudian hari. Akan tetapi data yang
diperoleh dari identifikasi ini telah
memberikan informasi tambahan yang cukup
penting sebelum melakukan kegiatan survei
ke lapangan. Survei lapangan dilakukan
untuk mendapatkan data primer parameter
parameter penting untuk siting, untuk itu
perlu dikumpulkan dan diklasifikasikan data
penting dari beberapa pustaka untuk
digunakan pada saat proses penapisan dan
penilaian kesesuaian tapak .. Tabel I adalah
parameter-parameter penting siting yang
digunakan untuk menapis dan menilai
kesesuaian tapak PL-LR sesuai dengan
petunjuk keselamatan yang dikeluarkan oleh
IAEA [1,2].

Parameter-parameter penting 1111

kemudian disusun berclasar urutan prioritas
kepentingan sebagai suatu drafi stanclar dan
kriteria yang digunakan sebagai faktor-faktor
penapis (exclusion factor) dan pembanding
(comparative factor). Faktor-faktor penting
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ini akan diterapkan pad a hasil konfirmasi
lapangan wilayah-wilayah yang disurvei
untuk dinilai kecocokan tapak yang akan
digunakan sebagai fasilitas PL. Penetapan
tujuan penyelidikan didasarkan pada tujuan
akhir kegiatan ini yaitu diperolehnya tapak
yang aman dan cocok untuk fasilitas PLLR.
Tapak yang akan diperoleh ini untuk
selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai tapak
untuk fasilitas disposal LR di masa yang
akan datang. Hasil keluaran dari kegiatan ini
adalah diperolehnya wilayah-wilayah
potensial untuk PL-LR yang berjumlah 10
wilayah.

Tujuan Dan Program Penyelidikan

Penetapan tujuan penyelidikan
didasarkan pada tujuan akhir kegiatan ini
yaitu diperolehnya tapak yang aman dan
cocok untuk fasiJitas PLLR. Tapak yang
akan diperoleh ini untuk selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai tapak untuk fasilitas
disposal LR di masa yang akan datang.
Milestone atau tahapan pencapaian dari
kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1.
Secara ringkas rancangan pentahapan ini
menggambarkan seluruh proses pentahapan
target penyelidikan pencarian tapak, mulai
dari obyek penyelidikan, lingkup kegiatan,
urutan kegiatan, kerangka waktu, kriteria
yang digunakan, target antara, serta
parameter-parameter yang diperlukan untuk
mencapai target pentahapan. Hasil
pencapaian target kegiatan ini sangat
dipengaruhi oleh ban yak faktor: teknis dan
non-teknis, sehingga tahun pencapaian yang
tercantum disini merupakan target tentative
dari kegiatan pencarian tapak untuk
penyimpanan LRA bila faktor-faktor tersebut
terpenuhi.

KESIMPULAN

~ Telah berhasil diidentifikasi jenis batuan
yang cocok sebagai host rock PLLR di
P.1awa dan sekitarnya, yaitu batuan
lempung

~ Telah berhasil diidentifikasi beberapa
wilayah di P.1awa dan sekitarnya yang
berbatuan lempung seperti Karawang,
Subang, Majalengka, Tambakrogo,
Tuban dan Madura.

~ Bila digabungkan dengan hasil
identifikasi sebelumnya, wilayah yang
perlu dikonfirmasi menjadi: Karawang,
Subang, Majalengka, Tambakrogo,
Tuban, Madura, Serpong, Oaerah Muria,
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Kepulauan Karimunjawa dan
Masalembo.

~ Hasil identifikasi ini merupakan hasil
kegiatan penyiapan survei ke lapangan
yang perlu dilakukan sebelum
melakukan kegiatan lapangan yang
sebenarnya.

~ Pembuatan draft standar dan kriteria
pemilihan lokasi PL-LR yang cocok
untuk P.1awa dan sekitarnya akan sangat
membantu untuk memperoleh wilayah
wilayah dan tapak potensial serta
rangkingnya.
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No Parameter Fungsi

1. I Geologi I mengisolasi dan memberi kestabilan sistem PL-LR dengan volume
yang cukup serta untuk membatasi adanya sebaran RN ke bios fer

--- ..------ - -----...-..------ ----T ..------------- ..-..-.--.-- ...- ....- --.----.-- ..--.--.----.- ..----.-- .-..-----2. I Hidrogeologi I mengidentifikasi aliran dan jlowpath air tanah di lokasi untuk
mengupayakan penghambatan perpindahan RN

--------1 - ------------------..-------.--.-3. I Geokimia membatasi sebaran RN dari fasilitas

4HKegempaan 1mengidentifikasi potensi kegempaan di lokasi

.. _ .. _._. .. ~_. ~_._. ~ __ . .u .. u+_+. __ ..•• _n_ . ...__ .•. • .. _., . . ~

5. Proses permukaan mengidentifikasi proses-proses alam seperti banjir, longsor, erosi di
lokasi

6. fMeteorolOgi I evaluasi kemungkinan kondisi meteorologi yang ekstrem di lokasi

--7-.-- ';';;;;';';;"5;;'- W;;d;k;ik,g';;;,n';';;;;;;;;;-di ;;;;~;d~p;;-,id;k ";'mp~;g;;;;hi

kemampuan isolasi sistem disposal
-------1------------- -------------.------------------ ..-------
8. I Transportasi mengidentifikasi rute pengangkutan dengan risiko yang minimal

terhadap masyarakat .

---·------------1------··---·---------------··· --...-.-..-...-.-----------------.-..-- ..------------19. I Tata guna lahan prediksi/perkiraan perkembangan dan rencana tata ruang wilayah I

pada wilayah yang diinginkan

---l----- --------------1------ _n • • n. __ • n __ •• __ --- •• -.- .-.-.-.------------ •• -10. Kependudukan prediksi bahaya yang masih dapat diterima oleh masyarakat
potensial pada masa kini dan yang akan datang dari adanya sistem
disposal

II. I perlindungan alam kemampuan lingkungan untuk melindungi dirinya selama masa
hidup (lifetime) fasilitas
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Gambar I. Tahapan pencapaian kegiatan penyelidikan tapak
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