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ABSTRAK
RADON DI KOMPLEKS PERUMAHAN BATAN. Telah dilakukan pengukuran konsentrasi radon di

dalam ruangan komplek pemmahan Batan yang ada di Pasar Minggu, Pasar Jumat dan Batan - Indah
menggunakan dosimeter radon pasif dengan detektor jejak nuklir CR-39 (Baryotrack). Hasil pengukuran
menunjukkan , konsentrasi radon antara 5,5 dan 55,5 Bq/m3 di Batan-Indah, antara 8,8 dan 54,0 Bq/m3 di Pasar
Jumat dan di komplek Pasar Minggu antara 10,3 dan 52,5 Bq/m3 . Konsentrasi radon tinggi pada ruangan
dengan dinding tidak diplester dan lantai dari tegel yang porositasnya tinggi, sehingga radon dari dinding dan
tanah mudah berdifusi ke ruangan. Juga didiskusikan dosis efektif yang diterima oleh penduduk yang tinggal di
kompleks tersebut.

ABSTRACT
RADON IN BATAN HOUSING COMPLEX. Indoor measurement of radon concentration in Batan

housing complex in Pasar Minggu, Pasar Jumat and Batan Indah has been carried out using passive radon
dosimeter with CR-39 (Baryotrack) nuclear track detector. Result of measurement shows that, radon
concentration was between 5,5 - 55,5 Bq/m3 in Batan Indah, between 8,8 - 54,0 Bq/m3 in Pasar Jumat and Pasar
Minggu complex, between 10,3 - 52,5 Bq/m3. The highest Radon concentration was found in the room with
uncemented and floor from tegel with highest porosity, so that radon from the wall and can easily duffuse into
the room. Also the effective dose which was received by the people who lived in the complex has been
discussed.

PENDAHULUAN

Paparan radiasi alam yang berasal dari
gas radon (Rn-222) dan hasil luruhnya yang
berumur pendek di lingkungan tempat tinggal,
memberikan kontribusi terbesar (sekitar 50%)
dari dosis efektif rata-rata yang diterima oleh
manusia [1].

Gas Radon di dalam ruangan tempat
tinggal (rumah), berasal dari tiga sumber
utama, yaitu tanah (tempat bangunan berdiri),
bahan bangunan (tembok, lantai, atap ) dan air
[2], sedangkan cara masuk gas radon adalah
secara difusi melalui retakan lantai, dinding
dan jamban yang tidak sempurna (Gambar 1).

Beberapa negara telah melakukan
pengukuran tingkat radon di dalam ruangan
tempat tinggal maupun perkantoran, untuk
mengidentifikasi ruangan yang berkonsentrasi
radon melebihi 200 Bq/m3 .Angka tersebut
adalah batas intervensi yang di rekomendasikan
oleh Komisi Proteksi Radiasi Internasional
(ICRP) [3].

Pengukuran gas radon di beberapa
komplek perumahan Batan yang ada di Pasar
Minggu, Pasar Jumat dan Batan Indah,
dilakukan untuk mengetahui distribusi gas
radon di dalam ruangan, guna memperkirakan
dosis radiasi interna yang diterima oleh

masyarakat akibat menghirup gas radon dan
hasil luruhnya
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Gambar 1. Sumber dan jalan masuk gas radon
ke dalam ruangan

TATA KERJA

Metode Pengukuran Radon di Dalam
Ruangan

Dosimeter radon pasif dengan detektor
jejak Baryotrack buatan Fukuvi - Jepang, di
pasang di dalam rumah (kamar keluarga dan
kamar tidur) dengan cara digantung di bawah
atap selama 60 hari. Kemudian detektor dietsa
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menggunakan larutan NaOH 6,25 N pada
suhu 70 °C selama 6 jam di dalam inkubator
buatan Memmert-Jerman, dan dicuci dengan
pembersih ultrasonik buatan Branson-Jerman
yang berisi aquades dan kemudian dikeringkan.

Langkah selanjutnya, jejak laten pada
Baryotrack akibat radiasi alpha, dihitung
menggunakan mikroskop Optiphot-2 buatan
Nikon-Jepang pada perbesaran 400 kali [4],

Konsentrasi radon dapat diperkirakan,
menggunakan persamaan sebagai berikut [5]

N T - N B

E . T
Bq / m3

(1)

dengan NT dan NB adalah jumlah jejak total
dan jejak latar ( jejak / 7,09 mm"), E adalah
efisiensi detektor [(jejak/7,09mm2)/Bq/m3 hari]
dan T adalah waktu pemaparan (hari). Angka
7,09 mm2 adalah 50 kali pandang pembacaan
di bawah mikroskop pada perbesaran 400 kali.
Bila konsentrasi radon berdasarkan pengukuran
diketahui, maka dapat diperkirakan dosis
efektif yang diterima oleh penduduk di ketiga
komplek perumahan Batan menggunakan
Persamaan [6] :

DE = FKD. F.T.Cim (mSv/tahun) (2)

dengan,
DE = dosis efektif akibat menghirup

radon dan luruhannya yang
berumur pendek (mSv / th)

FKD = faktor konversi dosis(mSvAVML)
= (mSv/Bqrrf3 jam)

F = faktor kesetimbangan antara radon
dan hasil luruhannya

T = waktu tinggal di dalam rumah
(jam/tahun)

CRU = konsentrasi radon (Bq /m3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survei terhadap 200 ruangan
(kamar) pada 100 rumah di komplek
perumahan Batan yang ada di Pasar Minggu,
Pasar Jumat dan Batan Indah, konsentrasi
radon berkisar antara 5,5 - 55,5 Bq /m3 (Tabel
1). Pada Tabel tersebut terlihat baliwa
konsentrasi radon rata-rata di Pasar Jumat
lebih rendah dibandingkan dengan di Pasar

Minggu dan Batan Indah, walaupun usia
bangunan di Pasar Jumat lebih tua. Hal ini
dapat terjadi karena kualitas bangunan dan laju
ventilasi lebih baik. Perlu diketahui bahvva laju
ventilasi sangat memegang peranan dalam hal
pengenceran gas radon di dalam ruangan [6].

Fungsi dan letak ruangan (kamar) di
dalam rumah akan mempengaruhi konsentrasi
radon di udara. Hal ini teramati pada 86 rumah
dari 100 rumah yang di survei, yaitu
konsentrasi radon di kamar tidur relatif lebih
tinggi dengan perbedaan sekitar 16 % daripada
di kamar keluarga (ruang tamu). Hal ini
diperkirakan karena kamar tidur lebih sering
dalam kondisi tertutup (terutama malam hari),
sehingga akumulasi gas radon lebih besar.

Konsentrasi radon terendah di ketiga
komplek perumahan, teramati pada ruangan
(kamar) tamu yang terletak di lantai 2. Hal ini
menunjukkan bahwa sumber radon terbesar
berasal dari tanah [2]. Konsentrasi radon
tertinggi terdapat pada ruangan (kamar) tidur
yang menggunakan AC (khusus untuk di Pasar
Jumat dan Pasar Minggu).

Proses "finishing" suatu bangunan
seperti pemlesteran yang dilanjutkan dengan
pengecatan, dapat mempengaruhi konsentrasi
radon di dalam ruangan, karena laju lepasan
radon dari dinding menurun [7]. Ini teramati di
beberapa rumah di Batan Indah dengan tipe
sama yaitu tipe 36 yang masih asli belum
dirombak. Selain itu jenis penutup lantai
(tegel, keramik atau manner) dapat mem-
pengaruhi radon di ruangan yang berasal dari
tanah. Hal ini karena radon di tanah akan
terhalang oleh lantai yang mempunyai
kerapatan tinggi, misalnya keramik untuk
masuk ke dalam ruangan. Ini terjadi sebaliknya
untuk lantai dari tegel yang mempunyai
kerapatan rendah (porositas tinggi). Sebagai
contoh ditemukan sebuah rumah di Batan Indah
yang masih asli dengan konsentrasi radon
cukup tinggi yaitu 55,5 Bq /m3.

Bila diasumsikan bahwa waktu tinggal
penghuni di dalam rumah ~ 7000 jam/tahun,
dan faktor kesetimbangan antara radon dan
hasil luruhannya, F, sebesar 0,4 [3], serta
faktor konversi dosis FKD sekitar 10 - 13,4
mSv/WLM [8,9], maka dosis efektif penghuni
akibat menghirup gas radon dan hasil
luruhannya berkisar antara 0,28-2,86
mSv/tahun. (Tabel 2).
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Menurut ketentuan BATAN, dosis
maksimum yang boleh diterima oleh penduduk
sebesar 5 mSv/tahun (berasal dari semua
komponen), sedangkan dosis radiasi alamiah
selain radon sebesar 1,15 mSv/ tahun [1]. Jadi
kalau dosis radon tersebut ditambahkan, maka
ada beberapa penduduk yang menerima dosis
mendekati dosis maksimum yang direko-
mendasikan oleh BATAN.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Konsentrasi radon di komplek perumahan
Batan berkisar antara 5,5 - 55,5 Bq/m3,
tinggi untuk ventilasi udara buruk dan
kualitas bangunan rendah, dan sebaliknya.

2. Dosis efektif yang diterima oleh penduduk
yang tinggal di ketiga komplek Batan
adalah antara 0,28 dan 2,86 mSv/th, masih
di bawah batas maksimum yang direko-
mendasikan oleh Batan sebesar 5 mSv/th.

3. Perlu dilakukan survei lanjutan, pada
perumahan yang banyak menggunakan
penyedot niangan dan plafon dari gip.

DAFTAR PUSTAKA

1. ERI HISWARA, Status Mutakhir Sumber
Paparan Radias Prosiding Presentasi
Ilmiah KRL PSPKR - Jakarta, 21-22
September 1995.

2. BUNAWAS, Diktat Pengukuran radon
di Udara. Belum diterbitkan (1996).

3. ICRP, Protection Against Radon -222 at
home and at work. ICRP Pub. 65 (1993).

4. M.THOYIB THAMRIN., BUNAWAS
dan ABUBAKAR RAMAIN., Optimasi
Etsa Detektor Jejak Nuklir CR-39.
Prosiding Seminar Reaktor Nuklir
Dalam Penelitian Sains dan Teknologi
Menuju Era Tinggal Landas. PPTN -
Bandung, 8-10 Oktoberl991.

5. BUNAWAS dan ABUBAKAR RAMAIN.,
Dosimeter Radon Pasif dengan Detektor
Jejak Nuklir CR-39. Simposium Fisika,
Jakarta, UI - Depok , 28 Februari 1990.

6. DADONG.L, BUNAWAS, dan
VERONIKA. P. Pengukuran radon di
dalam gedung PPTA Pasar Jumat dengan
Detektor Jejak Nuklir CR-39. Prosiding
Presentasi Ilmiah KRL, PSPKR - Jakarta,
23 - 24 Agustus 1994.

7. BUNAWAS, EMLINARTI, MINARNI.
A., Penentuan laju lepasan Radon dari
bahan Bangunan menggunakan Metode
Pasif dengan Detektor CR-39. (Belum
diterbitkan).

8. BIRCHALL. A., and JAMES. A. C ,
Uncertainly analysis of the Effective Dose
per Unit Exposure from Radon Progency
and Implication for ICRP Risk-Weighting
Factors Rad. Prot. Dos.53 (1994) 133-140.

9. ZOCK. C , PORSTENDORFER. J., and
REINERKING. A., The Influence of
Biological and Aerosol Parameter of
Inhaled Short-lived Radon Progeny
Products on Human Lung Dose. Rad. Prot.
Dosimetry 63 (1996 ) 197 - 206.

Tabel 1. Konsentrasi radon <li komplek perumahan Batan

Ps. Minggu

Ps. Jumat

Batan Indah

:j:|:j:j:::|JutriiaK:i;:::::::j

60
60
80

mmmm
30
30
40

mmm52,5
54,0
55,5

10,3
8,8
5,5

27,4
20,3
28,2

Tabel 2. Perkiraan Dosis efektif yang diterima oleh
penduduk di komplek perumahan Batan,
akibat menghirup radon dan hasil luruhnya.

mmmmmm
Pasar Minggu
Pasar Jum'at
Batan Indah

0,53
0,45
0,28

2,70
2,78
2,86

1,41
1,04
1,45

DISKUSI

Rofiq Syctifudin - PSPKR :
1. Mengapa pada kamar ber-AC konsentrasi

radon lebih besar ?.
2. Bagaimana komposisi bahan bangunan yang

sebaiknya digunakan untuk memperkecil
konsentrasi radon, khususnya pada ruang
tidur ?.

Minarni Affandi:
1. Karena ruang ber-AC biasanya selalu

tertutup sehingga konsentrasi radon
bertambah karena tidak ada ventilasi.

2. Yaitu bahan bangunan yang kualitasnya
baik seperti pemlesteran, pengecatan,
ventilasi yang baik dan dibuka lebar kalau
tidak sedang untuk tidur.
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Warmo S. - BTKL :
Bagaimana pengaruh radon (Rii) terhadap
kesehatan dan bagian organ tubuh mana yang
daya afmitasnya tinggi terhadap Rn dan
bagaimana pencegahan masalah ini ?.

Minorni Affandi :
Biasanya kanker paru-paru. Terapinya adalah
konsultasi ke dokter atau RS.

Zubaidah A. - PSPKR :
Apakah konsentrasi radon di BI, Pasar Jum'at
dan Pasar Minggu berbeda nyata secara
statistik ?. Bila berbeda, pada tingkat
kepercayaan berapa ?.
Minarni Affandi :
Kami tidak membandingkannya dan kami
hanya mengukur dan mengamati parameter apa
saja yang mempengaruhi radon di ruangan.

Gatot suhahyono - PSPKR :
Bagaimana tanda-tanda orang terkena
radon yang tinggi ?.

Minarni Afandi :
Tidak ada tanda-tanda karena timbulnya efek
memerlukan waktu lama.

Herwinarni S. - PAIR :
1. Berapa konsentrasi radon yang dapat

mencemari udara terbuka ?.
2. Mengapa radon di ruangan dengan dinding

yang tidak diplester dan tegel dengan
porositas tinggi mengandung konsentrasi
radon tinggi serta di atas atap ruangan ber-
AC, bagaimana kronologinya.

Minarni Affandi :
1. Jauh lebih rendah dibanding di dalam

ruangan sekitarnya (1-3,7 Bq/m3).
2. Pada dinding yang tidak diplester lepasan

radon dari bahan bangunan (dinding) akan

tinggi, demikian pula untuk tegel dengan
porositas tinggi. Sedang untuk ruangan ber-
AC terjadi akumulasi radon.

Sri Sordini - PSPKR :
Apa yang dilakukan oleh BATAN terhadap
penduduk dan rumahnya yang konsentrasi
radonnya mendekati nilai maksimum.
Minarni Affandi :
Memberi saran/petunjuk untuk mengurangi
konsentrasi radon dalam beberapa bulan.

M. Syaifudin - PSPKR :
1. Bagaimana caranya memperkecil paparan/

konsentrasi radon di udara di dalam rumah
tinggal ?.

2. Apa akibatnya apabila kita menghirup
radon berlebihan dan apakah ada senyawa
kimia tertentu untuk mengeluarkan radon
dari tubuh ?.

paparan Minarni Affandi :
Memperbesar laju ventilasi udara dan
menutup retakan-retakan dinding dan lantai.

2. Akan menaikan risiko terkena kanker paru-
paru. Tidak ada senyawa kimia untuk
mengeluarkan radon dari tubuh dan itu tidak
perlu karena yang berbahaya bagi kesehatan
bukan radon (berupa gas mulia) tetapi hasil
luruhannya yang berupa partikel padat
dengan diameter aerodinamis 0,13 um.

June Mellawati - PAIR :
Bagaimana saran Anda agar rumah saya bebas
radon (konsentrasinya rendah sekali) ?.

Minarni Affandi :
Digunakan kualitas bahan bangunan yang baik,
laju ventilasi yang baik, sehingga tidak ada
radon yang menumpuk di dalam ruangan.
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