
- Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Jsotop dan Radiasi, 1998

PENENTUAN LOKASI REMBESAN PADA DASAR BENDUNGAN DENGAN
TEKNIK RADIOISOTOP DI BENDUNGAN NGANCAR, WONOGIRI

Wibagiyo, Indroyono, Alip, Bungkus. P, dan Haryono

Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, BATAN ID0000146

ABSTRAK

PENENTUAN LOKASI REMBESAN PADA DASAR BENDUNGAN DENGAN TEKNIK
RADIOISOTOP DI BENDUNGAN NGANCAR, WONOGIRI Teknik radiosiotop telah digunakan pada penelitian
kebocoran yang terjadi pada dasar bendungan Ngancar, Wonogiri. Dengan menggunakan perunut "*Au dalam senyawa
AuCI, yang larut dalam air, perunut "VuiCI, akan terdispersi dan mengalir ke arah rembesan bersama-sama air. Bita
"8Au tersebut bcrsentuhan dcngan media padat inaka akan menempel pada media tersebut, dan dari banyaknya "8Au
yang menempel pada media padat di sekitar rembesan dapat diketahui lokasi dari rembesan di dasar bendungan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lokasi kebocoran di Bendungan Ngancar melalui dasar bendungan terutama pada
litologi batugamping koral di depan saluran pelimpah.

ABSTRACT

LEAKAGE INVESTIGATION USING RADIOISOTOPE TECHNIQUE AT NGANCAR DAM,
WONOGIRI. Radioisotope tcchnique was used to investigate the occurrence of leakage on the floor of Ngancar dam,
Wonogiri. Radioisotope "8Au in l98AuCI3 solution was used as a tracer in this study. The injected tracer will disperse
and fiow along with the tlow of water. When the tracer passed through the solid matrix it will be adsorped on the
surface of the solid matrix wliere the leakage has occurred. By detecting the anomaly of radioactivity, the location of
the leakage can be found. This study shows that the location of leakage on Ngancar dam is through the floor of the dam,
especially those witli cora! limestone lithology in tVont of the spillway.

PENDAHULUAN

Bendungan hampir selalu tak dapat terhindar dari
masalah kebocoran atau rembesan. Hal tersebut sangat
banyak disebabkan oleh kondisi geologi batuan yang menjadi
dasar bendungaii ataupun kondisi konstruksi bendungan itu
sendiri. Kondisi geologi yang mempengaruhi terjadinya
rembesan atau kcbocoran adalali struktur geologi, dan jenis
batuan (litologi) pada dasar bendungan atau basement dari
dain. Kondisi struktur geologi yang menyebabkan terjadinya
rembesan adalah adanya patahan (fault), dan rekahan (joint).
Bila dijumpai adanya patahan ataupun rekahan pada suatu
bendungan tentu perlu penanganan lebih lanjut. Kondisi
geologi lain sebagai penyebab rembesan atau kebocoran
bendungan adalah jenis batuan (litologi). Pada dasar
bendungan, jika jenis batuannya memiliki permeabilitas
yang tinggi atau mudah terkikis oleh air, maka akan
mempermudah terjadinya kebocoran.

Penelitian rembesan pada bendungan, merupakan
langkah awal dalam rangka menjaga kelestarian bendungan
itu sendiri. Setelah didapatkan iuformasi tentang kepastian
lokasi rembesan maka pekerjaan teknis dapat mencapai hasil
yang maksimal.

Bendungan Ngancar yang dibangun pada tahun
1944 dan dikembangkan lagi pada taliun 1966, terletak lebih
kurang 15 km sebelah timur kota Baturetno, Wonogiri
(Gambar 1). Tinggi tanggul adalali 14,25 m atau 250 m
diatas pertnukaan laut, dengan luas bendungan pada kondisi
penuh lebih kurang 14 ha. Panjang dam bagian atas 165 m

terletak pada basement berupa breksi pada sayap kiri dan
batu gamping pada sayap kanan bendungan sehingga tubuh
bendungan berada di atas kontak antara breksi dan
batugainping koral. Kontak tersebut diduga sebagai patahan,
karena dijuinpainya breksi sesar pada bagian bawah
bendungan, sehingga dapat diduga tubuh bendungan terletak
pada zona sesar.

Bendungan Ngancar merupakan bendungan
penampung air hujan yang diharapkan pada musim kemarau
dapat digunakan sebagai cadangan air untuk persawahan/
pertanian. Akan tetapi, penurunan muka air waduk
berlangsung secara cepat sebagai akibat adanya rembesan/
kebocoran sehingga bendungan tersebut tidak dapat
berfungsi secara maksimal.

Kebocoran dapat diamati secara visual pada musim
kemarau karena mataair yang berada di bawah bendungan
akan kering jika air waduk telah kering. Beberapa mataair
di bawah bendungan banyak dijumpai pada sayap kanan
yang mempunyai litologi batugamping koral. Sifat litologi
batugamping yang mudah larut terhadap air menyebabkan
terjadinya lubang-lubang. Pada awalnya lubang-lubang
tersebut kecil, tetapi karena pelarutan berlangsung terus-
menerus maka semakin lama lubang- lubang akan
membesar bahkan akan terjadi saling berhubungan
antarlubang sehingga air semakin mudah melaluinya.
Semakin banyaknya lubang yang terdapat pada litologi
batugamping koral pada dasar bendungan menyebabkan
sulit untuk menentukan dimana lubang yang menyebabkan
kebocoran.
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Penelitian dengan teknik radioisotop ini
diharapkan dapat memberikan infonnasi yang jelas tentang
lokasi kebocoran pada dasarbendungan, sehingga pekerjaan
teknis dapat menekan biaya yang linggi dan dapat efisien.

BAHAN DAN METODE

Baban. Perunut yang digunakan adalah radioisotop
198Au dengan aktivitas 2 Ci. Peralatan yang digunakan
adalah alat posisioning BTM sebanyak 2 unit, peralatan
detektor sintilasi kedap air IPP4 buatan Prancis, serta Rate
Meter dan Scaler. perahu karet kapasitas 6 orang.

Metode. Peninut radioisotop l98Au (Aurum=emas)
pemancar radiasi y menipunyai energi 0,41 MeV dengan
waktu paruh 2,7 liari. Dalam bentuk senyawa AuCl, dapat
larut dalam air, sehingga apabila lanitan tersebut disebarkan
ke dalam air waduk, maka akan terdispersi dan terbawa
aliran air yang bergerak melalui lubang-lubang bocoran.
Sebagian perunut akan menyentuh media padat di dasar
bendungan terutama di sekitar lubang-lubang bocoran, dan
menempel pada tnedia tersebut.

Radioisotop "8Au dapat dideteksi dengan
menggunakan detektor radiometris kedap air jenis sintilasi.
Pelacakan anomali radiasi pada dasar bendungan dilakukan
dari atas perahu. Selama detektor bergerak bersama-sama
perahu untuk mendeteksi radiasi di dasar bendungan, posisi
perahu ditentukan dengan alat posisioning (BTM) dari darat,
sehingga titik lokasi detektor pada dasar bendungan dapat
dipetakan.

Penyebaran anomali radiasi yang tercacah pada
dasar bendungan yang tnempunyai harga cacahan sama
dihubungkan dengan garis kontur, maka akan tergambarkan
pola rembesan/bocoran pada dasar bendungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada waktu dilakukan penyebaran perunut
radioisotop, tinggi muka air waduk 7,78 m, hingga
diperkirakan volume air bendungan sebesar 1 juta m3

(Gambar 2). Maximum Permissible Concentration (MPC)
untuk radioisotop '^Au = 5 x 105 nCi/ml dan Limit Deteksi
= 1 x 10"7 jiCi/ml.

Aktivitas radioisotop yang disebarkan sebesar 2 Ci,
dan diperkirakan perunut radioisotop akan terdispersi dalam
air waduk hingga mencapai 0,5 volume bendungan,
sehingga konsentrasi perunut radioisotop yang menyebar
diperkirakan :

2C i 2x10"

500.000 m' 5 x 105 x 106 ml
= 0,4 x 10-5

Nilai tersebut masih lebih rendali dari nilai MPC 5 x 105

nCi/ml, dan juga masih lebih tinggi dari nilai LDC (limit
Detection Concentration) 1 x 10'7 fiCi/ml.

Dari perhitungan tersebut maka penyebaran
radioisotop dalam air waduk dinilai aman terhadap
masyarakat dan lingkungan.

Pendeteksian radioisotop dilakukan dari atas
perahu dengan cara memasukkan detektor kedap air sampai
dasar bendungan, kemudian dilakukan pencacahan tingkat
radiasinya. Posisi perahu pada waktu pendeteksian
ditentukan dari dua arah dengan alat Teodolit.

Dengan pendetekstan yang berpindah-pindah tnaka
hasil pencacahan tingkat radiasi pada dasar bendungan
dapat dipetakan dengan garis kontur yang menghubungkan
nilai cacahan yang sama melalui interpolasi.

Penyebaran radioisotop dilakukan pada tanggal 28
Maret 1997 jam 08.00 WIB, kemudian pendeteksian
dilakukan pada tanggal 29, dan 30 Maret, serta 1, dan 3
April 1997. Hasil kontur cacahan dapat dilihat pada Gambar
3,4,5,6.

Pada Gambar 3, hasil pendeteksian tanggal 29
Maret 1997 dengan tinggi ltiuka air vvaduk 7,68 m. Peta
kontur cacahan menunjukkan penyebaran radioisotop
terkonsentrasi kuat di depan saluran pelimpah (spillway)
dengan batuan dasar berupa batugamping koral. Sebagian
lagi tetkonsentrasi sedang dengan areal yang luas di sebelah
kanan bendungan dengan dasar bendungan juga berupa
batugamping koral.

Pada Gambar 4, hasil pendeteksian tanggal 30
Maret 1997 dengan tinggi muka air waduk 7,58 m. Kontur
cacahan menunjukkan penyebaran radioisotop masih
terkonsentrasi pada daerah yang sarna seperti sebelumnya
yaitu di depan saluran pelimpah dan sebelah kanan
bendungan dengan dasar berupa batugamping koral.

Pada Gambar 5, hasil pendeteksian tanggal 1 April
1997 dengan tinggi muka air waduk 7,38 m. Pada kontur
cacahan terlihat pola penyebaran yang sama dengan pola
sebelumnya, tetapi penumpukan konsentrasi radioisotop
terlihat pada daerah sebelah kanan bendungan yaitu di
daerah yang terletak di atas batugamping koral, sedangkan
di daerah sebelah kiri bendungan radioisotop menunjukkan
kontur yang relatif kecil dan merata.

Pada Gambar 6, hasil pendeteksian terakhir
menunjukkan bahwa radioisolop memiliki pola yang
tak banyak berubah dari pola sebelumnya, bahkan di
depan pelimpah (spillway) terdapat lubang yang
dapat dilihat dengan mata dimana air waduk masuk ke
dalam lubang tersebut. Ini merupakan salah satu lubang
bocoran yang dapat dilihat secara visual sebagai akibat
penurunan muka air waduk. Di sebelah kiri bendungan
konsentrasi radioisotop semakin menghilang, sehingga
dapat diperkirakan bahwa daerah ini aman terhadap
bocoran.

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan lapangan serta analisis peta
kontur cacahan radiasi dari pola penyebaran radioisotop
dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Daerah sebelah kanan bendungan dengan dasar

bendungan berupa batugamping koral merupakan daerah
yang potensial terhadap rembesan/bocoran.

230



- Peneiilian dan Pengcmbangan Aplikasi hotop dan Hadiasi, 1998

2. Pada daerah sebelah kiri bendungan dengan dasar
bendungan berupa breksi tidak terjadi rembesan/
bocoran.

3. Daerah batugamping di depan saluran pelimpah sangat
potensial terhadap rembesan/bocoran dengan cakupan
daerali yang sempit, sedangkan daerali batugamping
pada daerah yang lebih jauh ciikup potenstal dengan
cakupan daerah yang cukup luas.
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Gambar 2. Peta pelepasan radioisotop di Waduk Ngancar.
Gambar 1. Peta lokasi daerah penelitian.

Gambar 3. Peta kontur hasil cacahan tanggal 29 Maret 1997. Gambar 4. Peta kontur hasil cacahan tanggal 30 Maret 1997.
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Gambar 5. Peta kontur hasil cacahan tanggal 1 April 1997.

Gambar 6. Peta kontur hasil cacahan tanggal 3 April 1997.
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