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ABSTRAK

PENENTUAN KANDUNGAN RADIONUKLIDA ALAM DALAM SAMPEL UDARA
AMBIEN UKURAN TSP DI PLTU PACITAN, JAWA T1MUR. Telah dilakukan
penentuan kandungan radionuklida alam dalam sampel udara ambien ukuran TSP di
PL TV Pacitan, Jawa Timur. Sampling dilakukan dengan menggunakan peralatan High
Volume Air Sampler (HVAS) dan analisis dengan spektrometer gamma. Pengambilan
sampel di 3 lokasi, setiap titik lokasi sampling selama 24 jam, sampel udara pada
filter dikondisikan pada suhu kamar, ditimbang sampai berat konstan, dicacah selama
24 jam dengan spektrometer gamma .. Hasil dari pengukuran secara kualitatif dan
kwantitatif sampel filter TSP ternyata mengandung at locations I Ra-226 = 0,000888

Bq/m3, PB-212 = 0,000356 Bq/m3 , Pb-214 = 0,000859 B~/m3 , Bi-214 = 0,000712
Bq/m3, Ac-228 = 0,004447 Bq/m3, K-40 = 0,035454 Bq/m) , locations /I Ra-226 =
0,00113 Bq/m3 , PB-212 = 0,00079 Bq/m3 , Pb-214 = 0,001351 Bq/m3, Bi-214 =
0,000433 Bq/m3 ,Ac-228 = 0,007138 Bq/m3 ,K-40 = 0,018532 Bq/m3 , locations 11/Ra

226 = 0,001424 B~/m3 , Pb-212 = 0,000208 Bq/m3, Pb-214 = 000052 Bq/m3, Bi-214
= 0,001408 Bq/m ,Ac-228 = 0,008362 Bq/m3 ,K-40 = 0,020536 Bq/m3. Semua
aktivitas radionuklida masih dibawah baku mutu udara menurut SK BAPETEN No.
02lKA-BAPETEN. Jadi aktivitas udara di daerah PL TV masih cukup aman sebagai
daerah pemukiman.

Kata kunci: PL TV Pacitan, Vdara ambien, BMKG, BAPETEN, TSP.

ABSTRACT

DETERMINATIOAN OF SAMPLES WITH TSP SIZE AT PLTU PACITAN, JAWA
TIMUR HA VE BEEN DONE. Sampling is done using equipment High Volume Air
Sampler (HVAS) and analysis using gamma spectrometer. Sampling at 3 locations,
each location of the sampling carried out 24 hours, air samples on filter condikoned at
room temperature, weighed to a contained weight, conting for 24 hours with gamma
spectrometer. The result of qualitatif and quantitatif analysis of filter TSP was
contained of lokasi I Ra-226 = 0,000888 Bq/m3 , PB-212 = 0,000356 Bq/m3 , Pb-214
= 0,000859 Bq/m3 , Bi-214 = 0,000712 Bq/m3, Ac-228 = 0,004447 Bq/m3, K-40 =

0,035454 Bq/m3) , Pada lokasi /I Ra-226 = 0,00113 Bq/m3 , PB-212 = 0,00079 Bq/m3,
Pb-214 = 0,001351 Bq/m3, Bi-214 = 0,000433 Bq/m3, Ac-228 = 0,007138 Bq/m3,K-40
= 0,018532 Bq/m3 , Pada lokasi 11/Ra-226 = 0,001424 Bq/m3 , Pb-212 = 0,000208
Bq/m3 , Pb-214 = 000052 Bq/m3, Bi-214 = 0,001408 Bq/m3 , Ac-228 = 0,008362
Bq/m3,K-40 = 0,020536 Bq/m3. Radionuclides activity was al/ still below quality of air
enabled by BAPETEN. Become the activities of ambient air of PL TV area still be
peaceful enough as settlement area.

Keywords: PLTV Pacitan, Air ambient, BMKG,BAPETEN, TSP.
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PENDAHULUAN

Di daerah Sudimoro, Pacitan, Jawa Timurdidirikan PLTU dengan bahan bakar batubara.
Untuk menjaga kualitas udara lingkungan perlu
dilakukan monitoring udara secara periodik .
Karena batubara merupakan bahan bakar fosil yang
selain mengandung log am- juga zat radioaktif yang
bisa membahayakan kelangsungan hidup manusia .

Bahan bakar PLTU adalah batubara yang
mengandung uranium (U-238), thorium (Th-232),
radium (Ra-226) dan kalium (K-40) yang kadamya
cukup bervariasi antara satu negara dengan negara
lain. Radionuklida Ra-226 merupakan hasil
peluruhan uranium dengan waktu paruh 1600 tahun.
Radionuklida memang sudah ada sejak
terbentuknya burni ini, namun radionuklida U, Th
dan Ra terikat kuat dalam matrik batuan.

Radionuklida ini dalam kadar yang sangat rendah
terdapat pada setiap bagian kerak bumi. Kandungan
radionuklida alam di dalam batubara bervariasi

tergantung dari jenis dan lokasi penambangan. (I)

Pembakaran batubara selain dapat
meningkatkan polusi gas CO2, NOx, SOx dan VOC,
juga polutan unsur radionuklida yang mungkin
menjadi masalah bagi kesehatan dan lingkungan(2),.
Dampak polusi udara ini harus
dipantau/dimonitoring untuk memberi masukan
kepada yang berwenang agar dapat diambil
tindakan penanggulangan pencemaran polusi udara
yang tepat. Monitoring secara periodik dapat
dilakukan pada parameter udara ambien ( dalam
ukuran TSP) di sekitar lokasi PLTU sampai radius
beberapa kilometer.

Pada penelitian ini akan dilakukan studi
aktivitas radionuklida polutan udara di daerah
PLTU Pacitan. Dan sengaja diawali dengan
melakukan kegiatan presampling untuk mengetahui
j arak sampling, dan prediksi stabilitas meteorologi
menggunakan perangkat lunak " SCREEN3" (3) •

Selanjutnya penelitian ini akan memakai alat High
Volume Air Sampler (HVAS) model TFIA-2, filter
dipakai jenis glass fiber filter untuk pengambilan
partikulat udara TSP, selanjutnya identifikasi
radionuklida alam memakai spektrometer gamma.

Pengambilan sampel udara am bien
particulat matter di sekitar lokasi PLTU sampai
radius 1,5 sid 2,5 km sebaiknya dilakukan secara
periodik setiap triwulan selama beberapa tahun.
Sampel dipreparasi dan dianalisis dengan
spektrometri y atau AAN mengacu ASTM/SNIIISO
17025-2005(4) kemudian dibandingkan dengan Baku
Mutu udara menurut SK BAPETEN th 99. Data

kualitas udara yang diperoleh tersebut. diolah untuk
mendapatkan ramalan distribusi polutan udara
(model) di wilayah tersebut dengan beberapa soft
ware yang ada.

Tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan data kualitas udara ambien dari aspek
radiologis pemancar gamma khusus radionuklida
dalam udara ambien ukuran TSP di daerah Pacitan,
Jawa Timur, Hasil dari pengujian ini kemudian
dibandingkan dengan baku mutu udara menurut SK
BAPETEN No 02/KAIBAPETENN -1999(5)

Diharapkan data uji kualitas udara ini digunakan
sebagai salah satu pertimbangan oleh pihak yang
berwenang dalam penanggulangan polusi udara
wilayah.

TAT A KERJA

Bahan :

Partikel debu ukuran TSP ukuran diatas 45 mikron,
kertas saring.

Alat:

1. HVAS (High Volume Air Sampler)
2. GPS,
3. Manometer
4. Termometer suhu
5. Filter ukuran TSP
6. Timbangan
7. Vial

8. Penjepit
9. Desikator

10. Spektrometer gamma
11. Detektor HPGE.

Cara Kerja

1. Sampling
Pengambilan sampel di daerah sekitar

wilayah PLTU Sudimoro, Pacitan dilakukan pada
musim kemarau, di tiga titik lokasi, dengan
mengacu data BMKG Pacitan dan perhitWlgan
Wind rose. Pengambilan sampel udara dengan
ukuran TSP (Total Suspended Particulat) dilakukan
dengan alat HV AS (high volume air sampler)
selama 24 jam dan jarak PLTU ke lokasi ± 2 km
(menurut perhitungan dengan wind rose).

2. Preparasi
Sampel udara ukuran TSP ( debu udara

yang meIekat dalam kertas filter) dikeluarkan dari
alat HV AS, dilipat, masukan dalam plastik klip dan
masukan dalam botol disimpan dalam desikator
selama dua hari. Ditimbang sampai berat konstan
dan dicacah dengan spektrometer-y selama 24 jam.
3. Analisis

Sampel yang telah diketahui beratnya
dicacah selama 24 jam dengan spektrometer-y,
detektor HPGe , sumber Eu-152.
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Tabell. Data lokasi I. sampling udara di daerah PLTU Pacitan.
No TanQQalLokasiWakluDebil AlaITempalKeleranQan

1.

2-7-12 sIdLokasi 1.24 Jam1,42 m3/mnlKrajan,sukorejo,Gps:
3-7-12

(sebelah Sudimoro, Padlan.S = 080,41',53,2"
ulara PLTU

E = 1110, 22', 50,4"

(30°)).

Kelinggian 46 m.
Suhu udara = 21 - 30°C.Kecep angin = 0,61-4,3 m/sJarak = 1-1,5 km2.

4-7-12 sIdLokasi 2.24 Jam1,362 m3/mnlBubakan,Gps:
5-7-12

(sebelah Sukorejo,S = 080,14',58,2"
baral PLTU

Sudimoro, Padlan.E = 1110, 22',13,1"

(120°)).
Kelinggian 186 m

Suhu udara = 21-290C.Kecep angin = 0,97-3,97 m/sJarak = 1-1,5 km.3.

6-7-12Lokasi 3.24 Jam1,13 m3/mnlSecang,Gps:
sId

(sebelah Sumberejo,S = 080,14',52,1"
7-7-12

limur PLTU Sudimoro, Pacilan.E = 1110, 23', 31,7"

(200°)).
Kelinggian 210 m.

Suhu udara = 23-28 °C.Kecep angin = 0,64-4,98 m/sJarak =2-2,5 km.

Gambar 1. Peta pengambilan sampel udara ambient di PLTU Pacitan.

4. Perhitungan
Karena analisis menggunakan

spektrometer-y, sebelum alai digunakan perlu
dilakukan kalibrasi lebih dulu. Ada 2 macam

kalibrasi yaitu kalibrasi tenaga dan kalibrasi
efisiensi. Untuk menghitung besarnya
radioaktivitas-y menggunakan persamaan dibawah
ini.

a. Kalibrasi Tenaga

Digunakan untuk analisis kualitatif. Untuk

perangkat spektrometer-y dan satu setting kondisi

kerja, perlu dicari hubungan antara nomor salur dan
energi. Hal ini dilakukan dengan mencacah standar
multigamma ( Eu-152 ) . Dimana energi foton
gamma dari sumber standar dan nomor salur dari
puncak-puncak spektrum gamma terdapat satu
hubungan matematis dengan persamaan :Y = bX +
a, dimana Y= tingkat energi, X= nomor salur, a,b =
suatu tetapan.

b. Kalibrasi Effisiensi

digunakan untuk analisa kuantitatif.
Analisa kuantitatif dilakukan untuk menentukan

aktivitas (kadar) radionuklida yang terkandung
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dalam sampel. Jika suatu radionuklida mempunyai
banyak puncak, maka puncak yang dipilih
mengikuti pertimbangan sebagai berikut : dipilih
puncak dengan tenaga yang lebih besar, intensitas
puncak yang lebih besar dan tidak terjadi puncak
puncak lain yang tidak dapat dipisahkan dengan
baik dari puncak yang dipilih.

Setelah puncak dipilih maka dapat dicari
harga intensitas mutlaknya dengan bantuan tabel
tenaga radionuklida. Tujuan akhir analisa kuantitatif
adalah menentukan harga aktifitas radionuklida,

dengan menggunakap. rumus :

A = Cps.Net (1)
E.Py.v

Dimana: A = aktifitas (Bq/gr)

C s Net = Net Area Sample -Net Area Latar
P Waktu (detik)

Py = probabilitas (%), suatu tetapan
V = volume sample

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan letak lokasi sampling di daerah
PLTU Pacitan sangat sulit, karena daerah

lingkungan dikelilingi oleh bukit dan pegummgan.
Sehingga lokasi sampling diambil pertimbangan
pertibangan yang mendekati kondisi yang ideal,
dimana kondisi yang ideal berdasarkan data
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dari
BMKG Jawa timur dan dibantu dengan perhitungan
memakai perangkat lunak wind rose. Dari hasH
perangkat lunak berupa bunga angin (Gambar I),
maka dapat disimpulakan bahwa sebagian besar
arah angin (musim kemarau ) kearah utara, sedang
pada musim penghujan arah angin selalu berubah
ubah dan jatuhan debu diperkirakan pada jarak 1,5
sampai 2 km. Sehingga dalam pengambilan sampel
selain kearah tenggara juga ke arah timur dan barat
sebagai pembanding penyebaran debu ( fly-ash)
tersebut. Selanjutnya hasil pengukuran dan
identifikasi sampel udara ukuran TSP dengan
spektrometer-y, detektor HPGe, pencacahan

Besarnya aktivitas radionuklida dalam
sampel udara ukuran TSP dari hasil analisis dengan
spektrometer gamma dan bakumutu udara menurut
sk BAPETEN th 1999 dapat dilihat pada Tabel.2.

Gambar 2. Spektrum radionuklida
pada lokasi I.

Gambar 3. spektrum radionukli
da pada lokasi 2.

Gambar 4. spektrum radionukli
da pada lokasi 3.

Tabel2. Besarnya aktivitas radionuklida dalam sample udara ukuran TSP.
No RadionuklidaLokasi IlBa/m3)Lokasi IIlBa/3)Lokasi III (Ba/m3)Bakumutu UdaralBa/m3)

I
Ra-226 0,0008880,001130,001424 0,3256

2

Pb-212 0,0003560,000790,000208 1,887

3

Pb-214 0,0008590,0013510,00052 1,887

4

Bi-214 0,0007120,0004330,001408 244,2

5

Ac-228 0,0044470,0071380,008362 0,09

6

K-40 0,0354540,0185320,020536 -
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Gambar 5. Aktivitas radionuklida disebelah utara PLTU Pacita

Lokasi II.
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Gambar 6. Aktivitas Radionuklida disebelah barat PLTU Pacitan.

Pada lokasi I disebelah utara PLTU

masing-masing kadar radionuklida tidak ada
perbedaan yang signifikan dengan kadar di lokasi II
dan III, tetapi kandungan K-40 lebih tinggi
dibanding dengan dengn lokasi II dan III.
Kemungkinan besar karena arah angin pada bulan
Juli kearah utara, sehingga menambah konsentrasi
radionuklida K-40 .

Setelah dilihat pada tabe1.2, radionuklida
Ra-226, Pb-2l2, Pb-214, Bi-214, Ac-228 masih
dibawah bakumutu udara menurut SK BAPETEN

th 1999, sedang untuk K -40 bel urn bisa ditentukan
karena dalam bakumutu belum ada.

Pada lokasi II sampling disebelah barat laut
PLTU, karena posisi barat adalah areal laut,
sehingga diambil ke barat laut. Besarnya aktivitas
radionuklida hampir sarna dengan lokasi yang lain.
Sehingga dapat disimpulkan penyebaran
radionuklida merata kesemua arah. Setelah dilihat

dalam tabe1.2 radionuklida masih berada jauh dari
bakurnutu yang telah diperbolehkan, sedang
radionuklida K-40 belum ada dalam bakumutu.

Pada lokasi III disebelah timur PLTU ,
dimana letak pengarnbilan sampellebih jauh sedikit
antara 2-2,5 km dari PLTU. Setelah dilihat pada
gambar 4. Kadar radionuklida hampir sarna dengan
lokasi yang lain. Hanya radionuklida Ac-228 lebih
besar sedikit , tetapi belum dapat disimpulkan lebih
mendalam. Perbedaan radionuklida secara

keseluruhan pad a masing-masing lokasi belum
terlihat, ini bisa jadi karena PLTU Pacitan belum
beroperasi secara penuh baru tahap percobaan.
Sehingga penyebaran radionuklida masih merata ke
segala arah, jadi untuk· lebih detilnya perlu
penelitian lebih lanjut, karena sampling hanya
sekali dalam satu musim. Sehingga masih banyak
kekurangan untuk pengambilan data yang akurat.
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Radionuklida yang terdeteksi dalam udara
ambien ukuran TSP, PLTU Batubara di Pacitan
adalah Ra-226, Pb-212, Pb-214, Bi-214, Ac-228
dan K-40. Dimana radionuklida pada setiap lokasi
besamya radioaktivitasnya tidak ada perbedaan
yang signifikan dan hampir sama, hanya lebih besar
sedikit adalah radionuklida Bi-214 dan K-40 di
lokasi I (sebelah utara PLTU Pacitan) .

Kemoogkinan Radionuklida tersebut
kebanyakan dari alam, sebab PLTU Pacitan baru
percobaan, belum beroperasi secara rutin. Jadi
sebaiknya sampling dilakukan beberapa kali
sebelwn beroperasi dan selagi beroperasi, jadi kita
tahu perbedaan ada peningkatan pencemaran atau
tidak. Radionuklida yang terdeteksi dalam sampel
udara ukuran TSP seperti Ra-226,Pb-212, Pb
214,Bi-214,Ac-228 dan K-40 masih dibawah
ambang batas bakumutu menurut sk BAPETEN th
99. Jadi sampai sekarang dapat dikatakan bahwa
daerah sekitar PLTU Pacitan masih aman dari segi
Radioaktivitas.

Gambar 7. Aktivitas radionuklida disebelah timur PLTU Pacitan.
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Tanya jawab

Sigit Pramana
~ Menggunakan baku mutu tahoo berapa?

rrj Rusmanto
~ Baku mutu yang digunakan yaitu baku mutu

udara menurut SK Bapeten tahun 1999.

Triyono
~ Mengapa kadar radionuklida K 40 lebili tinggi

dibandingkan dengan radionuklida lain?

rrj Rusmanto
~ Adar radionuklida K 40 lebih tinggi

dibandingkan dengan yang lain karena PLTU
Pacitan belum beroperasi, baru dalam taraf

percobaan sehingga kalai K 40 sangat
dominan dari alam dan kadarnya paling besar
dibanding dengan unsur yang lain ..

DAMP AK RADIOAKTIF
ENERGI FOSIL

DAFTAR PUSTAKA

1. HENI SUSIA TI,.
PENGGUNAAN

KESIMPULAN
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