
OISTRIBUSI Pu-239 OALAM TANAH PERMUKAAN
01 OAERAH UJUNG LEMAHABANG

Cerdas Tarigan
Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif, BATAN

ABSTRAK
DISTRIBUSI Pu-239 DALAM TANAH PERMUKAAN DI DAERAH UJUNG LEMAHABANG. Telah dilakukan

penelitian distribusi Pu-239 dalam tanah permukaan di daerah Ujung Lemahabang. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui aktivitas Pu-239 dalam tanah pada berbagai ke dalaman yaitu 0 -5 cm, 5 -10 cm, 10 -15 cm, 15 -20 cm
dan 20 -25 cm Pengambilan sam pel dilakukan secara acak pada 3 stasion masing masing sebanyak 1 kg. Metoda
analisis yang digunakan meliputi dekomposisi dan leaching menggunakan asam, pemurnian kimia dengan resin
penukar anion serta pengukuran aktivitas dengan spektrometer a. Dari hasil pengukuran diperoleh aktivitas Pu-239 rata
rata adalah 10,16 mBq/kg dan metode ini sangat baik digunakan karena diperoleh kedapatulangan yang tinggi yaitu
berkisar 80 %. Aktivitas Pu-239 yang diperoleh lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil pengukuran yang
dilaporkan di beberapa kawasan lain di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan Pu-239 berasal dari
alam dan jatuhan radioaktif (fallout) dari percobaan nuklir di atmosfir pada tahun 1950-1960 yang lalu.

ABSTRACT
THE DISTRIBUTION OF 239pU IN THE SURFACE SOILS AT THE UJUNG LEMAHABANG AREA. The study

distribution of 239pU in the surface soil at the Ujung Lemahabang Area has been carried out. The aim of study to get
information about 239pU activity in the depth of soil at 0 -5 cm. 5 -10 cm, 10 -15 cm, 15 -20 cm and 20 -25 cm
respectively. Sampling was done at random from 3 stations amount 1 kg respectively. The analytical method used was
decomposition and leaching process using acid, chemical purification with anion exchange resin and measurement of
activity with a spectrometry Result of the measurement showed that the average 239pU activity was 10.16 mBq/kg and
this method was very good because its have high recovery of separation about 80 %. The activity of 239pU was lower
than the result of measurement in another location in the world. The result of the study showed that the possibility of
239pU came from natural and fallout from atmospheric nuclear tests in the last periode 1950 -1960.

PENDAHULUAN
Pu-239 adalah radionuklida pemancar a

mempunyai waktu paruh panjang yaitu 2,41
x 10 tahun dan mempunyai energi 5,155
Mev (73,3 %), 5,145 Mev (15,1 %) dan
5,107 Mev (11,5 %). Plutonium ini dihasilkan
dari reaksi uranium dengan netron termal
dalam reaktor. Unsur ini bisa berada di
lingkungan akibat adanya percobaan nuklir
di atmosfir pada tahun 1950 sid 1960 yang
lalu, terlepas dari olah ulang bahan bakar
nuklir atau dari kecelakaan nuklir1].
Plutonium sangat berbahaya dan sangat
penting diperhitungkan bila terlepas ke
lingkungan karena dapat memberikan
dampak terhadap ekosistem disebabkan
beracun, waktu paruh panjang, reaktivitas
tinggi dan waktu tinggal yang lama dalam
material.

Studi distribusi plutonium dalam
lingkungan sangat penting dipelajari untuk
penaksiran dosis radiasi yang diterima oleh
manusia melalui berbagai jalur perantara.
ARRIGO dkk. pad a tahun 1987 dan
MORITA S. dkk. pada tahun 1993 telah
melakukan penelitian distribusi plutonium
dalam tanah berdasarkan berbagai
kedalaman[1,3]. Radionuklida plutonium juga
mempunyai penyerapan tinggi dalam

senyawa organik ataupun lempung di dalam
tanah. Penyelidikan radionuklida dalam
tanah sangat penting dipelajari karena
melalui media ini radionuklida bisa masuk ke
dalam tanaman pangan dan terus langsung
masuk ke dalam tubuh manusia ataupun
dari tanah masuk melalui rum put dan
dimakan oleh ternak selanjutnya masuk ke
tubuh manusia[2,3].

Plutonium di dalam larutan berada
dalam 4 bilangan oksidasi yaitu Pu(III),
Pu(IV), Pu(V) dan Pu(VI). Dalam larutan
HNO3 8 M, Pu~IV) membentuk kompleks
anion Pu(NO3)6 -yang sangat stabil dan
terikat kuat dengan resin penukar anion, jadi
sangat penting untuk mengatur dan
mempertahankan tingkat oksidasi unsur
tersebut untuk memperoleh proses
pemisahan yang selektif dan kuantitatif.

Tujuan dari penelitian ini untuk
menetapkan data dasar (baseline)
konsentrasi Pu-239 di dalam tanah di
daerah Ujung Lemahabang, dimana di lokasi
tersebut akan direncanakan dibangun Pusat
Listrik Tenaga Nuklir yang pertama di
Indonesia.

Pada penelitian ini dilakukan metoda
analisis terdiri dari 3 tahap yaitu proses
perlakuan awal secara kimia (chemical
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treatment) antara lain terdiri dari
dekomposisi dari sam pel dan proses

leaching menggunakan asam, proses
pemurnian secara kimia (chemical
purification) yang terdiri dari pemisahan
resin penukar anion dan proses
elektrodeposisi serta pen~ukuran aktivitas
dengan alat spektrometer a 4),

piala kemudian ditambahkan 500 ml HNO3 8
M dan beberapa ml H2O2, lalu dididihkan di
atas hot plate selama 4 jam. Saring selagi
masih panas dan ulangi pelindian ini satu
kali lagi, kemudian digabungkan kedua
filtratnya, residu dibuang. Filtrat dipekatkan
sampai berupa sirop atau timbul kekeruhan,
diencerkan dengan air suling. Ke dalam
larutan ditambahkan 5 ml larutan
pengemban Ca, 10 9 asam oksalat dan 10 9
amonium oksalat sambil dikocok. Sesuaikan
pH larutan menjadi 1,8 dengan penambahan
amoniak. Larutan dipanaskan di atas hot
plate sampai endapan putih kalsium oksalat
sempurna. Endapan disaring dengan
membrane filter 811m, dibilas dengan
(NH4)2C2O4 1 %. Filtrat dibuang dan air
bilasan dibuang. Endapan dimasukkan
bersama kertas saring ke dalam cawan
porselin dan dikeringkan di atas hot plate.
Setelah kering dimasukkan ke dalam
furnace dan diabukan pada 550°C selama 2
jam. Setelah dingin abu dipindahkan ke
dalam gelas piala 500 ml, dilarutkan dengan
HNO3 8M, ditambahkan 100 mg NaNO2 per
50 ml HNO3 dan dipanaskan sampai larutan
sempurna. Proses dilanjutkan dengan tahap
resin penukar ion. Kolom resin disiapkan,
dimasukkan gelas wool dan alirkan air
suling. Resin diisikan ke dalam kolom,
alirkan air suling 10 kali volume resin. Resin
dikondisikan dengan HNO3 8 M, kemudian
dialirkan sam pel melalui kolom dengan
kecepatan alir 1 ml/menit. Kolom dicuci
dengan 10 ml HNO3 8 M, kemudian dengan
100 ml HCI 10M, larutan pencucian
dibuang. Plutonium dielusi dengan 50 ml
HCI 10M -HI 0,1 M. Eluate ditampung
dalam gelas piala 50 ml dan diuapkan
sampai hampir kering. Ditambahkan 1 ml
HNO3 dan 3-5 tetes HCIO4, kemudian

diuapkan sampai hampir kering. Selanjutnya
diteruskan tahap elektrodeposisi. Ke dalam
gelas piala dimasukkan sampel, kemudian
ditambahkan 10 ml H2SO4 (1:19)
dipanaskan sampai larut. Setelah ding in
ditambahkan 3 tetes indikator timol blue.
Ke dalam gelas piala ditambahkan larutan
amoniak (1: 1) tetes demi tetes sambil gelas
piala digoyang sampai warna larutan
berubah dari pink ke kuning. Ke dalam gelas
piala ditambahkan larutan H2SO4 (1:19)
tetes demi tetes sambil gelas piala digoyang
sampai warna larutan berubah dari kuning
ke pink. Larutan dimasukkan ke dalam gel
elektroplating dan dibilas gelas piala dengan
air suling. Anoda Pt dipasang pad a gel yang

TATA KERJA

Bahan
Larutan standar Pu-242 aktivitas 0,05

Bq/ml, HNO3 8 M, HCI10 M, HI 0,1 M, H2O2
30 %, HCIO4 60 %, Ca (100 mg/ ml),

H2C2O4, (NH4)2C2O4, NH4OH, NaNO2, H2SO4,
Indikator timol blue, Aseton dan Resin
Biorad 1 x 8 (100 -200 mesh).

Peralatan
Kolom penukar ion, sel elektrodeposisi

stainless steel disc tebal 1 cm diam. 24,5
mm, spektrometer (x, furnace, hot plate,
wadah stainless steel, gelas piala dan alat
gelas lain.

Daerah Penyelidikan
Daerah penyelidikan disekitar 0 -5 km di

daerah Ujung Lemahabang yaitu di lokasi
Stasion Meteorologi Ujung Lemahabang,
Desa Balong dan Desa Tanjung Jati. Lokasi
pengambilan sam pel tidak terganggu
sampai ke dalaman 30 om.

Metode Pengambilan Sam pel
Sam pel tanah diambil secara acak pada

setiap stasion masing masing sebanyak 1 kg
berdasarkan ke dalaman 0 -5 cm, 5 -10
cm, 10 -15 cm, 15 -20 cm dan 20 -25 cm.
Alat pengambil sam pel digunakan core
sampler dengan diameter 25 cm. Sam pel
tanah dimasukkan ke dalam kantong plastik
kemudian diberi nomor, kode lokasi dan

tanggal pengambilan.

Pengolahan Sampel
Sam pel tanah digerus dalam lumpang

lalu disaring dengan saringan ukuran 0,35
mm (42 mesh), kemudian ditimbang
sebanyak 200 9 dimasukkan ke dalam oven
pada temperatur 105°C sampai berat
konstan. Ke dalam sam pel ditambahkan 0,5
ml larutan standart Pu-242 aktivitas 0,05
Bq/ml. Sam pel dimasukkan ke dalam
furnace pad a temperatur 550°C selama 8
jam. Sampel dipindahkan ke dalam gelas
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sudah berisikan larutan sampel dengan
jarak kira-kira 3 mm dari permukaan disk.
Elektrolisis dilakukan pads 1 A selama 2 jam
atau lebih. Pads akhir elektrolisis
ditambahkan 1 ml amoniak (1:1) dan
matikan arus listrik setelah 1 men it. Larutan
dibuang, lepaskan disk dari gel, cuci dengan
air kemudian amoniak 1 % dan terakhir
aseton. Ujung disk ditempelkan dengan
kertas untuk menyerap aseton. Disk

dikeringkan dengan pemanasan selama 5
menit di stag hot plate. Sam pel siap dicacah
dengan slat spektrometer a[5].

rentang radioaktivitas berkisar antara ttd -
29,33 mBq/kg sedangkan pada lokasi Desa
Ujung Watu rentang radioaktivitas berkisar
antara ttd -26,24 mBq/kg. Dari data hasil

pengukuran yang diperoleh pad a Tabel 1
kelihatan bahwa pad a ke dalaman antara 0 -
10 cm umumnya aktivitas Pu-239 lebih tinggi
dari pada ke dalaman 10-25 om, hal ini
disebabkan kemungkinan pada ke dalaman
0 -10 cm tanah permukaan banyak

mengandung senyawa organik yang terikat
dengan unsur plutonium.

Hasil kedapatuJangan metode
pemisahan dapat dihitung dengan
menggunakan rumus yaitu hasil cacahan
standar Pu-242 (cps) dibagi aktivitas standar
Pu-242 (dps) x efisiensi (%) dimana
diperoleh hasil cukup tinggi yaitu sekitar 80
%, sedangkan batas deteksi alat sebesar
1,2 mBq/kg, jadi metode ini juga sangat baik
digunakan untuk pemisahan sam pel
lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran distribusi Pu-239 di

daerah Ujung Lemahabang ditunjukkan
dalam Tabel 1. Pada lokasi stasion

Meteorologi Ujung Lemahabang rentang
radioaktivitas Pu-239 berkisar antara ttd -
25,7 mBq/kg, pada lokasi Desa Balong

Tabel1. Aktivitas Pu-239 dalam tanah permukaan di daerah Ujung
~emahabang Dada berbagai kedalaman

No. Stasion Ke dalaman Aktivitas

(cm) (mBQ/kQ)

25,37
24,66

1,80
ttd

1..26

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25

~

Tabel 2. Data hasil pengukuran Pu-239 dalam tanah permukaan
pad a sampellinakunQan di beberaDa lokasi

Radioaktivitas

-[1]
210 -1100 [2]
10 -1000 [3]
ttd -180 [4]
15 -20 [5]

ttd = tak terdeteksi
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Hasil pengukuran Pu-239 dalam tanah
permukaan dari sampel lingkungan di
beberapa lokasi lain dapat dilihat pada Tabel
2. Dari Tabel 2 kelihatan bahwa hasil
pengukuran tanah permukaan pada sampel
lingkungan di Italia berkisar antara 59 -

1510 mBq/kg, di Korea Selatan berkisar
antara 210-1100 mBql kg, di Jepang
berkisar antara 10-1000 mBql kg, di
Antarctic berkisar antara ttd -180 mBq/kg
dan di PPT A Serpong berkisar anatara 15 -

20 mBql kg sedangkan di daerah Ujung
Lemahabang berkisar antara ttd -29,33
mBql kg. Dari data hasil pengukuran
tersebut ternyata bahwa di lokasi Ujung
Lemahabang lebih kecil bila dibandingkan
dengan lokasi lain, jadi hasil pengukuran
aktivitas Pu-239 di daerah Ujung
Lemahabang normal untuk kondisi alamo
Data hasil pengukuran aktivitas Pu-239 di
daerah Ujung Lemahabang sarna dengan di
Antarctic dimana tidak ada kegiatan nuklir
jadi kemungkinan berasal dari alam dan
fallout Uatuhan) percobaan nuklir di atmosfir
pada tahun 1950 sId 1960 yang lalu.

KESIMPULAN
Data hasil pengukuran Pu-239 dalam

tanah permukaan di daerah Ujung
Lemahabang sarna dengan di Antarctic
dimana derah tersebut tidak ada kegiatan
nuklir jadi kemungkinan berasal dari alam
dan fallout Uatuhan} dari percobaan nuklir di
atmosfir pada tahun 1950 sId 1960 yang
lalu. Radioaktivitas Pu-239 dalam tanah
permukaan di daerah Ujung Lemahabang
jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan
hasil pengukuran di beberapa lokasi lain,
jadi normal untuk kondisi lingkungan.
Distribusi Pu-239 dalam tanah permukaan di
daerah Ujung Lemahabang umumnya paling
banyak terdeposit pad a ke dalaman 0-10
cm. Ini disebabkan karena pad a daerah ke
dalaman tersebut kemungkinan banyak
mengandung senyawa organik yang terikat
dengan unsur plutonium. Metoda pemisahan
ini sangat baik karena diperoleh kedapat
ulangan yang tinggi yaitu berkisar 80 %, jadi
prosedur ini sangat baik digunakan untuk

pemisahan sampellingkungan.
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.E Jr. Osmen Gultom (P2PLR-BATAN)

Pertan~aan:
1. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi Pu dalam tanah permukaan, selain pengaruh

senyawa organik. Sebutkan !
2. Kenapa faktor lain tidak diselidiki ?

Jawaban :
1. Selain senyawa organik faktor lain yang mempengaruhi distribusi Pu dalam tanah

permukaan adalah : curah hujan, banyaknya kandungan tanah liat dalam tanah dan juga pH
dari tanah.

2. Faktor-faktor di atas belum kami teliti dan kami akan menyelidiki pengaruhnya untuk

penelitian selanjutnya.

--0000000-
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