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ABSTRAK 
ANALISIS TEMPORAL DAN SPASIAL RADIONUKLIDA PADA PELEPASAN RUTIN DI 
KALI CISALAK. Kawasan Nuklir Serpong merupakan Pusat Penelitian energi Nuklir yang 
berada di kawasan Puspiptek Serpong dengan berbagai fasilitas nuklir di dalamnya. Pada 
kondisi operasi normal fasilitas nuklir berpotensi melepaskan zat radioaktif  ke badan air 
melalui lepasan efluen radioaktif cair. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel air di 
kali Cisalak pada saat proses pelepasan efluen radioaktif cair dari Kawasan Nuklir Serpong. 
Radionuklida yang diamati adalah 60Co sebagai radionuklida dominan yang terkandung pada 
efluen cair Kawasan Nuklir Serpong. Pengambilan sampel air dilakukan dengan 
memvariasikan jarak dan waktu pengambilan dari pipa keluaran kolam PBT di kali Cisalak. 
Dari hasil penelitian diperoleh nilai  konsentrasi maksimum 60Co sebesar 13,42 Bq/L berada 
pada jarak 5 m dari titik lepasan dan pada waktu 10 menit setelah pelepasan, sedangkan 
konsentrasi terendah sebesar 1,73 Bq/L pada jarak 200 m dari titik lepasan dan pada waktu 
50 menit setelah pelepasan. Adanya konsentrasi maksimum yang melebihi baku tingkat 
radioaktivitas lingkungan yang ditetapkan oleh badan pengawas tidak memberikan  dosis 
efektif yang melebihi nilai pembatas dosis yang ditetapkan di Kawasan Nukir Serpong. 
 
Kata kunci: lepasan radioaktif, kawasan nuklir, efluen cair, kali Cisalak, 60Co . 
 
 

ABSTRACT 
TEMPORAL AND SPATIAL ANALYSIS OF RADIONUCLIDE ON ROUTINE RELEASE IN 
KALI CISALAK. The Serpong Nuclear Area is a Nuclear Energy Research Center located in  
Puspiptek Serpong area with various nuclear facilities. Under normal operating conditions 
nuclear facilities have the potential to release radioactive material into water bodies through 
the release of liquid radioactive effluent. The research was conducted by taking water samples 
in the Cisalak river during the process of releasing liquid radioactive effluent from the Serpong 
Nuclear Zone. The radionuclide observed was 60Co as the dominant radionuclide contained in 
the liquid effluent of the Serpong Nuclear Zone. Water sample collection was done by varying 
the distance and time from the output pipe of the PBT in the Cisalak River. The results showed 
the maximum concentration value of 60Co was 13.42 Bq / L at a distance of 5 m from the 
release point and at 10 minutes after release, while the lowest concentration was 1.73 Bq / L 
at 200 m from the release point and at 50 minutes after release. The existence of a maximum 
concentration that exceeds the environmental radioactivity level standard set by the regulatory 
agency does not provide an effective dose that exceeds the limit value set in the Nukir Serpong 
area. 
 
Keywords: radioactive releases, nuclear facility, liquid effluent, Cisalak river, 60Co. 

 
 

PENDAHULUAN 
Pemanfaatan tenaga nuklir yang terjadi saat ini semakin meningkat sehingga menuntut 

adanya jaminan keselamatan terhadap pekerja, masyarakat, dan  perlindungan terhadap 
lingkungan hidup [1]. Kawasan Nuklir Serpong (KNS) adalah Pusat penelitian, pengembangan 
dan pemanfaatan energi nuklir. Di Kawasan ini terdapat instalasi nuklir berupa reaktor nuklir 
untuk penelitian yang memiliki daya maksimal sebesar 30 MW serta berbagai laboratorium 
penunjang yang berada di sekitarnya. Dalam pelaksanaan kegiatan di instalasi nuklir tersebut, 
selain menghasilkan produk penelitian yang dapat dimanfaatkan, juga dihasilkan limbah dan 
efluen dari proses yang dilakukan. Untuk limbah radioaktif yang dihasilkan, setiap instalasi 
mengumpulkan, kemudian mengirimkannya ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) 
BATAN, sebagai unit pengelola limbah radioaktif se-Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif [2]. 
Adapun untuk efluen radioaktif cair yang dihasilkan laboratorium, dapat dilepaskan ke 
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lingkungan dengan syarat tidak melebihi nilai batas lepasan radioaktivitas ke badan air 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Nilai Batas Radioaktivitas Lingkungan [1]. 

Nilai batas lepasan radioaktivitas ke lingkungan (discharge limit) dibuat dengan 
mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keselamatan masyarakat. Adanya lepasan 
ke lingkungan secara terus-menerus selama kegiatan operasi fasilitas nuklir, diharapkan tidak 
melebihi nilai batas lepasan sehingga tidak memberikan dampak terhadap masyarakat dan 
lingkungan. Selain itu adanya perubahan rona lingkungan terkait maraknya pembangunan 
permukiman di sekitar Kawasan Nuklir Serpong juga memberikan pengaruh terhadap 
perubahan daya dukung lingkungan sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap dosis efektif 
yang diakibatkan oleh lepasan efluen radioaktif yaitu dengan menganalisis  konsentrasi 
radionuklida pada badan air dengan baku tingkat radioaktivitas lingkungan sebagaimana 
ditetapkan dalam Perka Bapeten no 7 tahun 2017. Pada prinsipnya menghitung dosis yang 
diterima masyarakat bukanlah hal yang mudah sehingga nilai baku tingkat radioaktivitas 
lingkungan (NBRL) dapat dijadikan sebagai besaran turunan dimana jika nilai tersebut tidak 
terlewati maka dosis yang diterima masyarakat juga masih dalam batas aman. 

Untuk dapat mengetahui dampak akibat lepasan tersebut terhadap dosis yang diterima 
masyarakat, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap sebaran radionuklida pada pelepasan 
efluen dari kolam pemantauan buangan terpadu (PBT) ke badan air Kali Cisalak. Kolam PBT 
adalah kolam penampung sementara yang berfungsi sebagai control terhadap pengelolaan 
efluen radioaktif cair yang dihasilkan oleh setiap instalasi nuklir yang berada di KNS sebelum 
dialirkan ke badan air yaitu kali Cisalak. Dalam pengelolaan efluen radioaktif cair di KNS, 
setiap instalasi yang akan melepas efluen radioaktif cair harus melalui kolam pemantauan 
buangan terpadu (PBT). 

Dalam pelaksanaan pelepasan efluen radioaktif cair ke kali Cisalak, nilai batas lepasan 
radioaktivitas ke badan air tidak pernah terlampaui. Nilai aktivitas total pelepasan efluen per 
minggu tidak signifikan, perbandingannya tidak lebih dari 0,44% apabila dibandingkan dengan 
batas lepasan. Hal itu menunjukkan bahwa lepasan efluen radioaktif cair KNS berada dalam 
tingkat keselamatan yang diizinkan [3]. Meskipun batas lepasan efluen cair masih dalam 
tingkat yang diizinkan, namun dalam pelepasan efluen radioaktif cair selalu mengandung 
radionuklida yang ikut lepas ke kali Cisalak, terutama radionuklida dominan yaitu 60Co dan 
65Zn. Kedua radionuklida tersebut berasal dari proses aktivasi radionuklida yang terjadi pada 
instalasi reaktor nuklir. Kedua radionuklida tersebut merupakan radionuklida buatan manusia 
yang secara alami tidak terdapat di alam sebelumnya.  Setelah masuk ke kali Cisalak, 
radionuklida tersebut akan tersebar mengikuti aliran kali Cisalak dan terdistribusi pada jalur 
kali Cisalak. Untuk memastikan kali Cisalak tidak tercemar oleh zat radioaktif dari efluen cair 
yang dilepas dari kolam PBT, PPIKSN melakukan pemantauan rutin di kali Cisalak setiap 
bulan. Hasil pemantauan rutin dilaporkan ke BAPETEN, BPLHD melalui PUSPIPTEK dan 
instalasi nuklir yang ada di KNS. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi dan sebaran radionuklida di 
kali Cisalak saat proses pelepasan efluen cair dari kolam PBT. Metode yang digunakan adalah 
dengan pengambilan sampel air dari pipa buangan kolam PBT saat proses pelepasan efluen 
cair berlangsung dengan variasi jarak dan waktu. Pola distribusi ini nantinya menghasilkan 
nilai konsentrasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengkaji besaran dosis efektif yang 
diterima masyarakat di sekitar aliran sungai 

 
TEORI 

Lepasan rutin yang terjadi akibat operasi normal suatu fasilitas nuklir meghasilkan 
radionuklida yang pada akhirnya berada pada badan air dan disebut sebagai radionuklida 
antropogenik. Radionuklida antropogenik dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu radionuklida 
konservatif dan radionuklida non konservatif (particle-reactive). Radionuklida konservatif 
didefinisikan sebagai radionuklida yang sangat mudah larut dalam air laut, sehingga 
dipengaruhi oleh proses fisika berupa adveksi dan difusi [4]. Semakin tinggi kelarutan 
radionuklida dalam air, maka proses pengendapan pada sedimen juga membutuhkan waktu 
yang cukup lama [5]. 

 
Konsentrasi Radionuklida pada Sungai 

Parameter jarak longitudinal dari sumber lepasan (release point) ke lokasi potensial 
reseptor 𝑥 (m) dan konstanta peluruhan radionuklida, λ (s-1) merupakan parameter penting 
untuk menghitung nilai konsentrasi radionuklida. Konsentrasi radionuklida pada sungai dapat 
dihitung dengan persamaan (1) [6].  
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𝐶𝑤,𝑡𝑜𝑡 =
𝑄𝑖
𝑞𝑟
exp (−

𝜆𝑖𝑥

𝑈
) = 𝐶𝑡 

(1) 

 

Di mana 
𝐶𝑤,𝑡𝑜𝑡  : Total konsentrasi radionuklida pada air (Bq/m3) 

𝑄𝑖 : Laju pelepasan untuk radionuklida i (Bq/s) 

𝑞𝑟  : debit sungai rata-rata (m3/s) 
𝜆𝑖 : Konstanta peluruhan radionuklida (s-1) 

𝑥 : Jarak titik lepasan dengan reseptor (m) 
U : kecepatan aliran sungai (m/s) 

 

 
Mekanisme Transpor pada Air Permukaan 
Mekanisme Adveksi 

Adveksi adalah proses perpindahan zat sebagai akibat dari adanya aliran yang bersifat 
unindirectional dan tidak mengubah identitas dari substansi yang sedang mengalir/bergerak. 
Fluks suatu zat dalam arah tertentu didefinisikan sebagai kuantitas zat yang melewati suatu 
bagian yang tegak lurus terhadap arah itu per satuan luas dan per satuan waktu, sehingga 
untuk perpindahan pasif polutan yang disebabkan gerakan media di mana polutan tersebut 
berada, maka fluks berhubungan dengan konsentrasi dan kecepatan fluida yang dirumuskan 
dengan persamaan (2) [7]: 

 
 

𝑞 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
×
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
= 𝑐 × 𝑢 

(2) 

Besar nilai fluks massa (J) suatu angkutan massa akibat adveksi secara matematis 
dituliskan dengan persamaan (3) : 

 
 𝐽 = 𝑢. 𝑐 (3) 

 
Di mana : 
J : Fluks massa dalam arah 𝑥 (kg/m2.s) 

u : Besar kecepatan aliran dalam arah 𝑥 (m/s) 
c : Besar konsentrasi debit inflow (kg/m3) 

 
Mekanisme Difusi 

Difusi adalah pergerakan massa akibat gerak acak dari molekul atau akibat gerak 
mixing. Contoh proses difusi seperti terlihat pada Gambar 1.b. Pada skala mikroskopik, difusi 
molekuler dihasilkan dari gerak Brownian secara acak pada molekul air. Sejenis gerak acak 
yang mirip akan muncul pada skala yang lebih besar akibat pusaran arus dan dikenal dengan 
istilah difusi turbulen. Kedua jenis difusi tersebut (molekular dan turbulen) memiliki 
kecenderungan untuk meminimalisir gradien, yaitu perbedaan konsentrasi dengan 
memindahkan massa suatu materi dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah 
dengan konsentrasi yang rendah [7] . Difusi digambarkan sebagai gradien konsentrasi, difusi 
akan terjadi sepanjang terdapat gradien konsentrasi sekalipun dalam fluida yang tidak 
bergerak [8]. 

 

 

Gambar 1. Proses Adveksi dan Difusi pada Air 
(Sumber : Chapra, 1997) 
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Proses Sedimentasi 
Di lingkungan sungai, radionuklida yang awalnya hadir dalam bentuk terlarut, diserap 

ke dalam bentuk padatan tersuspensi. Proses penyerapan tergantung pada nilai koefisien 
partisi (Kd). Kemudian, berdasarkan kecepatan pengendapan, radionuklida diangkut oleh 
aliran sungai ke arah hilir sebelum diendapkan ke dasar sedimen atau diendapkan langsung 
ke dasar sedimen. Karakteristik fisik dan kimia partikel tanah, air sungai, padatan tersuspensi 
dan partikel sedimen memainkan peran penting untuk menentukan signifikansi setiap proses 
[9]. Kecepatan laju pengendapan (settling velocity) pada sedimen sungai memiliki rentang 
0,01 - 1 mm/s. Untuk sedimen bertekstur liat (clay) yaitu 0,01 mm/s sedangkan pada tekstur 
pasir kasar (silt) yaitu 1 mm/s [10]. Peluruhan akibat proses sedimentasi kemudian dapat 
dihitung dengan persamaan (4) [11].  

 
 𝑆 =

𝑣

𝑑
   

(4) 
 

Di mana : 
S  : Peluruhan akibat proses sedimentasi ( s-1) 
v  : Kecepatan pengendapan (m/s) 
d  : kedalaman sungai (m) 

 

Konsentrasi radionuklida dalam sedimen dapat dihitung sesuai dengan konsentrasi 
dalam air seperti ditunjukkan dalam persamaan (5). Besarnya nilai Kd dipengaruhi oleh jenis 
sedimen, umumnya semakin halus sedimen semakin besar nilai Kd untuk kualitas air yang 
sama [6].  

 
 

𝐾𝑑 =

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑛𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 

𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 (
𝐵𝑞
𝑘𝑔
)

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑛𝑢𝑘𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡

 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 (
𝐵𝑞
𝐿
)

 

 
 
(5) 

 
METODOLOGI 

Kegiatan pemantauan lingkungan di Kawasan Nuklir Serpong, khususnya di Kali 
Cisalak yaitu pengambilan sampel air permukaan dilakukan setiap bulan dan pengambilan 
sampel sedimen dilakukan setiap semester. Pengambilan sampel dilakukan dalam kondisi 
normal dalam arti tidak sedang terjadi pelepasan efluen. Pengambilan sampel secara rutin 
dilakukan pada 5 titik di sepanjang kali Cisalak, tetapi dalam makalah ini data yang disajikan 
hanya pada dua titik yaitu titik P04 pada koordinat S 6.349575, E 106.659852 dan P05 pada 
koordinat S 6.350623, E 106.660574 dimana kedua titik tersebut berada pada bagian hilir 
aliran efluen PBT. 

Pada penelitian dengan variasi waktu dan jarak, titik sampling diukur pada jarak 5 m, 
10 m, 50 m, 75 m, 100 m, dan 200 m dari titik pelepasan (outlet pipa). Pemilihan rentang jarak 
ini mempertimbangkan kemungkinan masih terdeteksinya radionuklida yang berasal dari 
kolam PBT, mengingat  pada operasi normal kecenderungan konsentrasi aktivitas yang 
dihasilkan sangat kecil sehingga untuk meminimalisir kemungkinan tidak terdeteksinya 
konsentrasi radionuklida, maka jarak pengambilan sampel hanya sampai radius 200 m. 
Sedangkan waktu pengambilan sampel setiap titik berbeda-beda. Misalnya untuk radius 50 m 
dilakukan pengambilan sampel pada waktu ke 12, 20, 30, 40, dan 50 menit setelah terjadinya 
pelepasan. Pemilihan waktu didasarkan pada hasil simulasi model menggunakan software 
dimana pada waktu yang tersebut, trend grafik konsentrasi cenderung naik sehingga nantinya 
trend grafik hasil data pemantauan lapangan bisa dibandingkan dengan trend grafik pada 
model. Koordinat pengambian sampel ditunjukkan pada Tabel 1. 

Pengambilan sampel air bertujuan untuk mengidentifikasi konsentrasi radionuklida. 
Sesuai SNI 6989-57:2008 tentang pengambilan contoh air permukaan, untuk sungai dengan 
debit kurang dari 5 m3/detik, contoh air diambil pada satu titik di tengah sungai dengan 
kedalaman 0,5 kali kedalaman dari permukaan. Pengelolaan dan analisis  sampel mengacu 
pada technical report series no 295 IAEA, (1989). Sampel air ditempatkan ke dalam wadah 
marinelli sebanyak 1 L, kemudian dicacah menggunakan Spektrometer Gamma dengan 
detektor High Pure Germanium  (HPGE) di laboratorium lingkungan PPIKSN dengan waktu 



Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Pendayagunaan Teknologi Nuklir 2020 
Serpong, 18-19 November 2020 

 

87 

minimum pencacahan 28800 detik (8 jam). Efisiensi relatif pada detektor 1 yaitu 20%, dan 
pada detektor 2 sebesar 20 %.  

Tabel 1. Koordinat titik pengambilan sampel air 

Titik pengambilan 
Sampel air 

Koordinat 

5 m S 6.351336; E 106.660545 
10 m S 6.351305; E 106.660629 
50 m S 6.350832; E 106.660652 
75 m S 6.350697; E 106.660545 
100 m S 6.350410; E 106.660492 
200 m S 6.349800; E 106.659828 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efluen cair memiliki kandungan zat radioaktif di bawah nilai batas lepasan radioaktivitas 
ke lingkungan sehingga dapat dilepas ke badan air. Pengelolaan efluen radioaktif cair 
dilakukan dengan menggunakan sistem Pemantauan Buangan Terpadu (PBT). Kolam PBT 
adalah kolam penampung sementara yang berfungsi sebagai control terhadap pengelolaan 
efluen radioaktif cair yang dihasilkan oleh setiap instalasi nuklir yang berada di Kawasan Nuklir 
Serpong (KNS) sebelum dialirkan ke badan air yaitu kali Cisalak. PBT bertujuan untuk 
mengawasi pembuangan tahap akhir efluen radioaktif cair oleh setiap instalasi nuklir yang 
berada di KNS sebelum dialirkan  ke badan air. Apabila hasil analisis menunjukkan 
konsentrasi radionuklida masih di bawah batas lepasan yang diizinkan seperti tertuang pada 
Perka BAPETEN No 7 Tahun 2017, maka kemudian pelepasan efluen cair ke kali Cisalak 
dapat dilakukan. 

Selama 4 tahun terakhir pada periode 2016 – 2019, dengan limit deteksi alat atau 
minimum detectable concentration  (MDC)  untuk 60Co sebesar 0,24 Bq/L dan 137Cs sebesar 
0,26 Bq/L, tidak pernah terdeteksi adanya kedua radionuklida tersebut pada air permukaan. 
Sedangkan untuk sedimen terdapat konsentrasi pada dua tahun terakhir seperti ditunjukkan 
pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Data pemantauan rutin 60Co dan 137Cs pada sedimen di kali Cisalak 

Keterangan :  
≤ MDC : di bawah nilai konsentrasi aktivitas minimum yang dapat dideteksi  (minimum detectable concentration) 
Sumber  : Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kawasan  Nuklir Serpong  Tahun 2016-2019.  

 
Pada Gambar 2 terlihat tren peningkatan konsentrasi 60Co dan 137Cs di sedimen pada 

dua tahun terakhir. Hal ini kemungkinan disebabkan karena mulai tahun 2015 jalur 
pembuangan dari kolam penampung sementara (kolam PBT) yang semula hanya berupa 
saluran dari semen diganti menjadi saluran pipa dengan diameter ± 40 cm. Hal ini tentu 
mempengaruhi transfer efluen terutama pada bentuk suspended solids. Jarak dari kolam PBT 
ke badan air cukup jauh dan saluran dari semen rawan retak sehingga dapat menyebabkan 
suspended solids jatuh dan terendap dalam celah retakan. Selain itu, dengan waktu paruh 
60Co dan 137Cs yang cukup lama yaitu 5,3 tahun dan 30 tahun,  penambahan konsentrasi di 
sedimen akibat akumulasi sangatlah memungkinkan [12]. Ketika sedimen berinteraksi dengan 
radionuklida yang larut dalam air, konsentrasi radionuklida dalam fase terlarut dapat menurun 
karena adsorpsi radionuklida pada partikel sedimen. Konsekuensinya, konsentrasi 
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radionuklida pada sedimen tersuspensi, pada tepi, dan di dasar badan air akan meningkat 
karena adsorpsi dan pengendapan partikel [6]. 

Sedangkan pada penelitian dengan memvariasikan waktu dan jarak pengambilan 
sampel, hasil analisis menunjukkan beberapa radionuklida yang terdeteksi sepert 60Co, 137Cs, 
65Zn, 24Na, dan radionuklida lainnya dengan konsentrasi yang relatif kecil. Contoh spektrum 
pencacahan sampel hasil pemantauan di lapangan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 3. Spektrum pencacahan sampel hasil pemantauan pada jarak 50 m menit ke 50 

Pada spektrum yang ditunjukkan oleh Gambar 3, sampel dicacah selama 34.629 detik, 
dengan waktu mati detektor 0,03%, dan toleransi energi 3 keV, didapatkan jumlah cacah untuk 
60Co pada energi 1173 keV sebesar 134 cacah dan pada energi 1332 keV sebesar 84 cacah. 
Semakin lama waktu cacah, diharapkan jumlah error pencacahan semakin kecil. Dari hasil 
analisis, diperoleh nilai ketidakpastian pengukuran sebesar ± 6,08% dengan konsentrasi 
terdeteksi 1,69 ± 0,10 Bq/L. Berdasarkan hasil analisis untuk setiap rentang jarak dan setiap 
variasi waktu, kobalt adalah radionuklida yang selalu terdeteksi dengan konsentrasi terbesar 
13,42 Bq/L pada jarak 5 m dan konsentrasi terendah 1,73 Bq/L pada jarak 200 m. 

 

 

Gambar 4. Nilai konsentrasi 60Co hasil monitoring pada rentang jarak 10 m sampai 200 m 
dari titik pelepasan 

Dari Gambar 4 didapatkan laju penurunan rata-rata konsentrasi pada titik pemantauan 
50 m, 75 m, 100 m, dan 200 m kurang dari 20%. Sedangkan pada titik 10 m terdapat 
ketidakstabilan nilai konsentrasi di mana pada jarak 10 m, kenaikan konsentrasi terjadi pada 
menit ke 20 dan ke 35. Laju penurunan rata-rata terendah terdapat pada titik pantau 200 m, 
yaitu sebesar 4,19%. Trend konsentrasi  cenderung menurun baik sebagai fungsi jarak 
maupun waktu, namun penurunan tidak stabil karena pada waktu tertentu konsentrasi justru 
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mengalami kenaikan. Hal ini dapat disebabkan karena efluen yang keluar dari pipa kolam PBT 
memiliki debit yang tidak konstan. Dengan volume kolam 40 m3, waktu pelepasan selama 60 
menit, maka dapat diketahui nilai debit efluen yaitu 0.0111 m3/s. Tetapi faktanya di lapangan, 
setelah 60 menit masih terdapat aliran efluen dari pipa kolam dengan debit yang lebih kecil 
dari pada debit awal sehingga dalam rentang waktu tersebut masih terjadi pelepasan kontinu. 
Penyebab lain yaitu 60Co tidak tercampur secara homogen pada efluen, karena tidak adanya 
stirring (pengadukan) terlebih dahulu di kolam PBT sebelum efluen dilepas ke badan air. 

Pada radius 10 m dari release point yaitu pada menit ke-2, konsentrasi 60Co yang 
terdeteksi yaitu 3.07 Bq/L berada di atas baku tingkat yang ditetapkan dalam perka BAPETEN 
no 7 tahun 2017 untuk 60Co yaitu sebesar 3x103 Bq/m3. Tetapi setelah dihitung dosis internal 
yang diakibatkan oleh konsentrasi tersebut, menghasilkan dosis individu tahunan yang masih 
berada di bawah pembatas dosis sebesar 1 msv/tahun. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis secara spasial dan temporal di Kali Cisalak, diperoleh nilai  
konsentrasi maksimum 60Co sebesar 13,42 Bq/L berada pada jarak 5 m dari titik lepasan dan 
pada waktu 10 menit setelah pelepasan, sedangkan konsentrasi terendah sebesar 1,73 Bq/L 
pada 200 m dari titik lepasan dan pada waktu 50 setelah pelepasan. Penurunan nilai 
konsentrasi sebagai fungsi jarak dan waktu masih fluktuatif disebabkan ketidakstabilan 
parameter debit efluen yang keluar dari kanal (pipa buang) ke badan air dan radionuklida yang 
tidak tercampur secara homogen pada efluen karena tidak adanya proses stirring sebelum 
pelepasan efluen. Adanya konsentrasi pada badan air dengan nilai di atas baku tingkat 
radioaktivitas lingkungan yang ditetapkan BAPETEN untuk 60Co yaitu 3 Bq/L, tidak 
memberikan dampak dosis individu melebihi nilai pembatas dosis yang ditetapkan untuk 
Kawasan Nuklir Serpong untuk lepasan akuatik yaitu sebesar 0.1 mSv/tahun. 
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DISKUSI 
 
ROZIQ HIMAWAN 
Dalam pemantauan sedimen di air sungai, apabila ditemukan intensitas yang melampaui 
batas, apakah bisa ditentukan, kapan peningkatan terjadi? 

 
AMBAR WINANSI 
Pada dasarnya belum ada baku tingkat radioaktivitas pada sampel tanah atau sedimen  
sehingga selama ini digunakan data pembanding berupa nilai klierens seperti yang tertuang 
pada Perka Bapeten No 16 tahun 2012 tentang tingkat klierens yaitu sebesar 100 Bq/kg untuk 
60Co. Pemantauan sedimen dilakukan setiap satu semester sekali dan Selama ini belum 
pernah terjadi kenaikan intensitas yang melampaui batas (tingkat klierens). Kenaikan 
konsentrasi hanya dibandingkan terhadap hasil pemantauan pada periode-periode 
sebelumnya. 
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