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STUDI HUBUNGAN SUNGAI BAWAH TANAH DI GUNUNG KIDUL,
ANT ARA GUA BRIBIN DAN GUA NGRENENG MENGGUNAKAN

PERUNUT RADIOISOTOP IODIUM-131.

Wibagiyo
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop Dan Radiasi-SATAN

Abstrak

STUDI HUBUNGAN SUNGAI BAWAH TANAH 01 GUNUNG KIDUL ANTARA GUA
BRIBIN DAN GUA NGRENENG DENGAN PERU NUT RADIOISOTOP IODIUM-131. Telah

dilakukan pada tahun 2002, sebelumnya juga telah dilakukan pada sungai bawah tanah dari
Luweng Jurang Jero pada tahun 2000, dimana radioaktivitas muncul di Gua Bribin setelah 4
jam dan Gua Ngreneng muncul setelah 8 jam. Masalahnya apakah sungai bawah tanah tsb
mengalir dari L.Jurang jero ke G.Bribin kemudian ke G.Ngreneng atau dari L.Jurang Jero
berea bang ke Bribin dan ke Ngreneng. Kemudian pada tahun 2002 team dali Jerman
menemukan percabangan sungai di bagian hulu G.Bribin, dari percabangan tsb diiakukan
studi perunutan yang dipantau di Gua Ngreneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
percabangan tsb mengalir ke gua Ngreneng, sedangkan aliran utama sungai Bribin tidak
mengalir ke Gua Ngreneng.
Kata kunci: perunut radioisotop, sungai bawah tanah, karst

Abstract

INTERCONNECTION STUDIES OF SUBSURFACE RIVER BETWEEN BRIBIN AND
NGRENENG BY USING RADIOISOTOPE TRACER IODIUM-131, carried out in 2002, the
similar studies was also conducted in 2000 from subsurface river in Jurang Jero sinkhole.
where the radioactivity appeared at Bribin cave 4 hours and 8 hours at Ngreneng cave.
There is a question whether a subsurface river is flowing from Jurang Jero sinkhole to Bribin
cave and then to Ngreneng cave, or from Jurang jero sinkhole there is junction to Bribin and
to Ngreneng. In 2002 a Germany team founded junction on up stream of river in Bribin cave,
from the junction was carried out tracing which monitoring in Ngreneng cave. Wnere the
result a junction conneting with Ngreneng cave, but the main stream in Bribin not cormecting
with Ngreneng.
Key word: Radioisotope tracer, subsurface river, karst
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karst mempunyai banyak gua, yang di

dalamnya kadang terdapat sungai bawah

tanah. Menelusuri sungai bawah tanah tidak

semudah seperti mengikuti sungai di

permukaan bumi. Untuk dapat mengetahui

dari mana dan kemana arah aliran air
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banyak faktor kesulitan yang dihadapi

karena aliran dapat datang dan menghilang

melalui celah sempit yang tida:': dapat

dimasuki tubuh manusia. Pada kondisi

seperti itu sungai bawah tanah oj dalam

suatu gua sulit diketahui hubur~annya

dengan sungai bawah tanah di datam gua

yang lain.
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Lokasi daerah penelitian terletak pada

Garis Bujur Timur 110° 37' hingga 110° 43'

dan Garis Lintang Selatan 7° 57' hingga 8°

03', secara administrasi termasuk wilayah

Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung

Kidul, Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. (Gambar 1) Elevasi daerah

penelitian berkisar dari 135 m hingga 230 m

dari permukaan taut. Daerah penelitian

dikenal sebagai daerah batugamping yang

tandus akibat tidak adanya air yang

mengalir dipermukaan

Hubungan antar sungai bawah tanah

dapat diketahui dengan cara perunutah atau

tracing menggunakan zat warna, zat

radiokatif, garam dan lain-lain. Tentu saja

zat-zat tersebut harus memenuhi

persyaratan sebagai zat perunut atau tracer

didalam air yakni dapat bersifat larut di

dalam air dan tidak bereaksi dengan media

yang dilewatinya. Dengan demikian maka

zat perunut dapat mewakili gerakan air yang

sedang menjadi obyek penelitian.

Pada tahun 2000 telah dilakukan

penelitian sungai bawah tanah di Luweng

Jurang Jero, kemudian diamati di Gua

Bribin, Gua Seropan dan Gua Ngreneng

menggunakan perunut zat warna
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Floursence. Perunut diinjeksikan di Luweng

Jurang Jero sekitar pukul 20.00 muneul di

gua Bribin sekitar pukul 2.00 dini hari dan

kemdian mucul di gua Ngreneng pukul 6.00

pagi.

Dari penelitian tersebut disimpulkan

bahwa sungai di Luweng Jurang Jero

berhubungan dengan sungai di gua Bribin

dan gua Ngreneng, akan tetapi tidak

berhubungan dengan gua Seropan.

Dari hasil tersebut masih

mengandung beberapa kemungkinan yakni

sungai dari Luweng Jurang Jero mengalirke

Bribin kemudian mengalir ke Ngrenengatau

dari luweng Jurang Jero aliran bereabang

ke Bribin dan ke Ngreneng.

Berangkat dari pertanyaan tersebut

penelitian lanjutan ini dilakukan pada tahun

2002, dimana secara kebetulan team dari

Universitas Karlshruf, Jerman menemukan

percabangan (junction) sungai di bagian

hulu dari bendungan tempat pemompaanair

sungai di gua Bribin.
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Gambar 1. Peta sungai bawah tanah di gua Bribin

Team dari Jerman ini memerlukan sekali

informasi tentang hubungan sungai

terutama kemana arah mengalirnya

percabangan sungai tersebut. Jika

percabangan sungai tersebut ditutup serta

elevasi bendungan ditambah ketinggiannya

dalam rangka menambah tekanan

hidrostatis untuk menggerakan turbin

mikrohidro yang akan dibangun, tentu

langkah ini dapat menyebabkan hilangnya

sumber air di Gua Ngreneng yang

merupakan kebutuhan sangatvital bagi

masyarakat di sekitar Gua Ngreneng.

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN.

Secara geomorfologi daerah

penefitian merupakan daerah karst yang

dicirikan dengan banyaknya kerucut dan

kadang dijumpai telaga atau lubang besar

(shinkhole).Oi daerah penefitian batuan

terdiri dari batugamping yang mudah larut

ISBN 979-8769-12-0

oleh air sehingga banyak dijumpai lubang

lubang pada batuan, baik yang berukuran

kecil maupun besar, lubang yang saling

berhubungan membentuk sungai bawah

tanah ataupun gua. Afiran di permukaan

tidak terbentuk karena banyaknya lubang

pada batuan sehingga air hujan yang jatuh

akan segera masuk ke dalam lubang dan

bergabung sebagai sungai bawah tanah.

Tingkat pelapukan secara fisik

umumnya kurang efektif mengakibatkan

daerah penelitian termasuk katagori tanah

tandus atau gersang. Jika ada tanah yang

terjadi sebagai akibat pelapukan maka akan

segera terbawa air hujan ke dalam lubang

atau tertinggal disekitar lubang, oleh karena

itu soil yang relatif banyak dijumpai pada

daerah rendah seperti telaga atau sekitar

shinkhole. Oaerah seperti ini dimanfaatkan

sebagai daerah pertanian yang cukup baik.

oleh penduduk sekitar.
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TAT A KERJA

Sebelum dilakukan pelepasan

radioisotop, terlebih dahulu dilakukan

kalibrasi terhadap aktivitas isotop terhadap

satuan count per detik yang ada pad a

peralatan pencatatan radioaktivitas

(ratemeter). Dengan cara mengambil 1 cc

isotop dilarutkan ke dalam 1liter air,

kemudian dilakukan pencataan berulang

kali minimal 10 kali. Selanjutnya kedalam air

tersebut ditambahkan lagi 1 cc dan

dilakukan pencatatan berulang kali.

Langkah tersebut diulang lagi dengan

menambahkan 1 cc isotop hingga semua

isotop tercampur dalam 1 liter air. Sehingga

akan ditemukan angka tertentu sebagai

angka kesetaraan terhadap radioaktivitas

dari isotop dengan mencatat radioaktivitas

pad a scalier.

Pelepasan radioisotop di percabangan

sungai Bribin dilakukan setelah para

pencatat radioaktivitas (pemantau) di gua

Ngreneng telah siap, dengan peralatan

yang telah nyala (on). Hal ini dilakukan

untuk mengantisipasi bila terjadi aliran yang

cepat dan langsung maka dapat terdeteksi.

Pemilihan jenis isotop

mempertimbangkan berbagai faktor yakni

radioisotop yang tidak bereaksi dengan

media yang dilaluinya yakni batu gamping

(CaC03) dan memiliki sifat larut terhadap

air, waktu paruh relatif pendek dan pada

aktivitas yang kecii masih dapat terdeteksi

oleh alat yang digunakan.

Dalam penelitian ini digunakan

radiotracer isotop 13110diumdalam bentuk

senyawa Nal, yang mempunyai waktu paruh

8,04 hari, energi 0,63 MeC serta Maksimum

Consentrasi yang diijinkan 1,35. 10-5

mCilcc. Di hari pertama tanggal 20 Juli

2002, jam 14.38 diinjeksikan di

percabangan sebanyak 50 mCurri,

kemudian dipantau di gua Ngreneng. Dua

hari berikutnya tanggal 22 Juli 2002, jam

17.08 diinjeksikan di aliran utama sungai

Bribin sebanyak 50 mCurri kemudian

dipantau di Gua Ngreneng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran radiokatrfitas background

di gua Ngreneng dilakukan sebelum. injeksi

peru nut dilaksanakan dimana hasilnya

berkisar antara 14,1 sd 19,5 cps

Data hasH pengukuran radioaktivitas

yang di lakukan di gua Ngreneng pada

tang gal 20 Juli 2002 yang diamati dari jam

14.00 hingga jam 22.00 dapat dilihat pada

tabel 1. Dari data pengukuran tersebut

kemudian dapat dibuat suatu grafik waktu

terhadap count dari radioaktivitas yang

dapat dilihat pada gambar 2.

Dari hasH pengukuran tersebut maka

dapat diperoleh kesimpulan bahwa sumber

air di gua Ngreneng berhubungan dengan

percabangan sungai di Bribin. Waktu
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tempuh yang diperlukan sejak diinjeksikan

jam 14.38 hingga terdeteksi pertama jam

19.40 adalah 5 jam 2 menit. Sedang waktu

yang diperlukan hingga mencapal

puncaknya jam 20.20 adalah 5 jam 42

menit.

berhubungannya dengan sungai utama di

Bribin? Oleh karena itu 2 hari kemudian

yaitu tanggal 22 Juli 2002 dilakukan injeksi

di sungai Bribin dan dipantau di Gua

Ngreneng, lihat bahasan di halaman

berikutnya.

Ngreneng

Dari

pertanyaan,

300

hasil ini

apakah

muncul suatu

1-.- Count rata-rata I

•••••••0•••
0

8
0808080808080$08('1'") c:1('1'")('1'")('1'")('1'")('1'")c:1~ ~Ii-)If)\D\Dt-..:t-..:00006\6\
~~
•.....•
•.....•

~•.....•

•.....••.....••.....••.....••.....••.....••.....••.....••.....••.....••.....• (".1(".1

WAKTU

Gambar 2.. Hasil pengukuran bila disajikan dalam bentuk grafik
antara waktu dan count per detik.
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Tabel1. Hasil pengukuran radioaktivitas di Gua Ngreneng dari jam 14.00 sd jam 22.CO.

Waktu

Cacahan
CacahanCacahanCacahanCacahan

Rata- Ike 1
ke 2ke 3ke4ke 5rata

14.00
1615.21617.716.616.30I

I14.30
16.515.119.116.617.616.98I

15.00
16.715.415.4. 18.218.516.84I

15.30
15.715.816.416.717.916.50

16.00
18.31716.918.317.317.55I

16.30
18.81717.118.617.417.78I

17.00
14.119.517.316.816.216.78I

17.30
19.817.517.516.115.617.30i

18.00
14.617.817.916.516.716.70I

18.30
17.419.116.417.417.417.5LI

I19.00 1917.316.716.615.617.OLI
19.30

19.514.815.618.616.416.98I
19.40

24.326.127.92626.226.10
19.45

31.838.338.838.837.737.08
19.46

40.942.339.943.347.942.85
19.50

65.867.566.671.670.668.42
19.55

101105.5106.4111.3107.3106.30 I
20.00

155.9158.8155.9158.6156.5157.1.!. I
20.05

201.3206.7205.9206.1218.3207.65
20.10

253.3243.2255254.5250.3251.26
20.15

280.3266.6271.4274.2261.5270.80
20.20

275.3277.4281.4275.6287.4279.42
20.25

265.9261.1264.1272.6257.7264.28
20.30

245236.3231.7235.5238.9237.48
20.35

224.8210.9219213.9213.1216.~
20.40

187.9184.2182.4 184.83 I
20.45

165.6157.8157.4 160.2/
20.50

136.5143137.3 138.93 I
20.55

123.4120.1118.7 120.73 I
21.00

103.9107.6105 105.5D
21.05

94.195.893.6 I94.50I
21.10

90.682.689.2 87.47I
I21.15

7884.579.7 80.73
21.20

79.175.477.6 77.37I
21.25

7575.773.5 74.73i
21.30

76.67574.8 75.47!
21.35

68.971.473.1 74.13I
21.40

71.370.770.8 I70.93 I
21.50

71.571.769.7 70.97I
22.00

7071.169.1 70.01I
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Perunutan pada aliran sungai utama di
Bribin

Penelitian berikutnya adalah

menentukan ada tidaknya hubungan sungai

utama Bribin dengan sumber air di gua

Ngreneng. Tracing ini juga menggunakan

isotop 1311 sebanyak 50 mCi yang

diinjeksikan di down stream dari bendungan

di sungai Bribin pada tanggal 22 Juli 2002

jam 17.08.

Pemantauan diJakakukan di gua

Ngreneng sejak jam 17.00 hingga jam 04.00

dini hari. Oari hasil pengukuran tersebut

tidak terdeteksi adanya anomali

radioaktivitas. Selama pengukuran hanya

menangkap radioaktivitas backgrond

dengan kisaran 18 hingga 20 cont per detik.

Oengan demikian maka dapat

disimpulkan bahwa sungai utama Bribin

tidak berhubungan dengan sumber air di

gua Ngreneng.

KESIMPULAN

Sumber air di gua Ngreneng

berhubungan dengan junction di Bribin akan

tetapi tidak berhubungan dengan sungai

utama Bribin yang dibendung.
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