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POLA SEBARAN RADIOA~TIVITAS DALAM CUPLIKAN AIR
LAUT, ALGA DAN IKAN DI PESISIR SEMENANJUNG MURIA

Sutjipto, Muryono, Sumining
P 3TM-BA TAN, JI. Babarsari Kolak Pas J 008, Yogyakarla 55010

ABSTRAK

POLA SEBARAN RADIOAKTIVITAS DALAM CUPLIKAN AIR LAUT, ALGA DAN IKAN DI
PESISIR LAUT SEMENANJUNG MURIA. Telah dilakukan penelitian pole sebaran
radioaktivitas deIsm cuplikan air laut, algae coklat ("phaeopyceaej den ikan kerapu
("epeniphelusj di pesisir semenanjung Muria. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan disamping
untuk mengetahui radioaktivitas masing-masing cuplikan, juga untuk mengetahui pole'
sebarannya termasuk kemungkinan adanya Pu-239 den Cs-137. Pengambilan cuplikan
(sampel), preparasi maupun analisisnya mengacu pads prosedur analisis sampel radioaktivitas
lingkungan. Alat yang digunakan adalah alai cacah alfa buatan Schlumberger dengan detector
ZnS, Blat cacah beta later rendah modifikasi P3TM-BATAN dengan detector GM serle Blat
cacah gamma buatan ORTEC dengan detector Ge(Li). Radioaktivitas alfa cuplikan air laut, alga
dan ikan (biota laut) dari semenanjung pantai Mun'a maupun Krakal meropakan f1uktuasi
radioaktivitas Jatar. Kemungkinan semula diduga ads Pu-239 temyata tidak terdeteksi, hal
tersebut sehubungan betas terendah aktivitas/konsentrasi yang dapat dideteksi untuk ikan den
alga sebesar 1,10 Bq/g, sedangkan untuk air laut sebesar 0,07 Bq/mL. Radioaktivitas alfa
tertinggi didapat pads cuplikan ikan kerapu dan' Muria yaitu sebesar 1,56 x 10-3 Bq/g.
Radioaktivitas beta tertinggi didapat pads cuplikan air laut sebesar 1,75 x 102 mBq/L.
Radioaktivitas gamma tertinggi dari K-40 didapat pads cuplikan alga coklat sebesar 3, 71 x 10-2
Bq/g. Untuk radioaktivitas gamma tertinggi dari TI-208 didapat pads cuplikan ikan kerapu
sebesar 1,35 x 10-2 Bq/g. Cs-137 tidak terdeteksi, karena semua energi gamma yang
dipunyainya tidak terdeteksi dengan Blat cacah gamma. Pole sebaran radioaktivitas tertinggi
yang tefjadi pads cuplikan air laut, alga serfs ikan kerapu (biota laut) di semenanjung pantai
Muria untuk radioaktivitas alfa dijumpai pads ikan kerapu, radioaktivitas beta pads air laut serle
radioaktivitas gamma dijumpai pada cuplikan alga serfs ikan kerapu.

ABSTRACT

SPREADING DESIGN OF RADIOACTIVITY IN SEA WATER, ALGAE AND FISH SAMPLES
IN THE COASTAL OF MURIA PENINSULA AREA. Spreading design of radioactivity in sea
water, brown algae ("pf:laeopyceaej and kerapu fish ("epenipheluSj samples in the coastal of
Muria peninsula area has been studied. This research was carried out with designed beside to'
know spreading each radioactivity but also spreading design in relation to the content of Pu-239
and Cs~137. Samples taken, preparation and analysis based on the procedures of
environmental radioactivity analysis. The instrument used for the analysis radioactivity were
alpha counter with detector InS, low level beta counter modified P3TM-BATAN with detector
GM and spectrometer gamma with detector Ge(Li). Alpha radioactivity obtainted of sea water,
algae and fish were the fluctuation form of the natural background. Radionuclide of Pu-239 in
samples not detect, because its concentration/radioactivity still below the maximum
concentration detection value of Pu-239 fora./gae and fish was that 1,10 Bqig, whereas for sea
water was that 0,07 Bq/mL. Result for the radioactivity which give the highest alpha radioactivity
obtained on the kerapu fish was that 1,56 x 10-3 Bqig, beta radioactivity on sea water was that
1,75 x 102 mBqlL, gamma radioactivity ofK-40 on brown algae was that 3,72 x 10-2 Bq/g and
gamma radioactivity of Tl-208 on fish as mentioned above was that 1,35 x 10-2 Bq/g. All the
peak spectrum gamma energy of Cs-137 do not detect with gamma counter, so there are not
the radionuclide of Cs-137 in the samples. Spreading design of radioactivity which occur in the
coastal of Muria peninsula area for alpha radioactivity was found on kerapu fish, beta
radioactivitas on sea water and gamma radioactivity on brown algae and kerapu fish.
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PENDAHULUAN tolcran terhadap pencemaran radioaktivitas akan
IllUJllpU bc:ruJuptusi st.:rla Jupat 111t:rupakun biu
indikator terhadap pencemaran radioaktivitas
tertentu.

Adanya kegiatan instalasi nuklir serta
adanya proses reaksi nuklir di dalam tatasurya akan
menyebabkan peningkatan kadar radionuklida di
atmosfir. (WELSH,R.P .H,DENNY. 1980(4». Debu
jatuhan yang mengandung radionuklida akan jatuh
di sungai, tanah daD di laut serta dapat
menyebabkan pencemaran di lingkungan. Air laut
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap
lingkungan pantai. Air laut yang terkontaminasi
radionuklida akan diserap dan diakumulasi oleh
biota yang hidup di lingkungan pantai. Alga dan
ikan dapat mengakumulasi radionuklida tertentu
seperti Cs-137, Sr-90 maupun Pu-239.. (JOHN R.
HOLUM. 1977(5) dan HETHERINGTON 1976(6».

Didasarkan keterangan seperti tersebut di
atas, perlu dilakukan penelitian mengenai pola
sebaran radioaktivitas dalam cuplikan air laut, alga
serta ikan di pesisir Semenanjung pantai ..Muria.
Tujuan penelitian ini, disamping untuk dapat
diketahuinya pola sebaran radioaktivitas pada
cuplikan seperti tersebut di atas, juga apakah
radioaktivitasnya berpengaruh terhadap biota yang
merllpakan sumber rantai makanan atau tidak.

R adioaktivitas lingkungan di sekitar daerah
pesisir Scmcnanjung Muria perlu dilakukan

penelitian, hal ini frat kaitannya dengan
direncanakan akan dibangunnya PLTN maupun
PL TV di daerah tersebut. Kegiatan penelitian
berguna scbagai bahan masukan untuk kcperluan
AMOAL. Tolok ukur yang diambil untuk keperluan

penelitian ini adalah ekologi yang menyangkut
radioaktivitas. Pengukuran dari tolok ukur tcrsebut
hendaklah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin timbul scbagai akibat dampak

lingkungan dari suatu kegiatan/pembangunan di
daerah tersebut. Pernyataan tcrsebut menunjukkan
bahwa faklor ckologi mcngcmukakan flora maupun
faunanya mengingat spesies dan habitatnya tidak
lepas dari kegiatan pertumbuhan interaksi sesama
spesies maupun dcngan spcsics lain serta siklus
hidupnya. Inti dari pernyataan tersebut
mengemukakan bahwa di alam terjadi aliran energi
dalam bentuk rantai makanan, jaring makanan serta
produktivitas energi yang berlangsung dari satu
organisme ke organisme yang lain, atau dari tingkat
makanan ke tingkat makanan yang .lain hingga
membentuk rantai energi atau rantai makanan.

(CAMOGIS,G,198I,(11.
Rantai-rantai dan jaring-jaring makanan

terdapat di daratan maupun di perairan. Oi daratan
berupa tanaman -serangga -burung -musang -

ular dan harimau, sedangkan di perairan biasanya
berupa plangton -alga -ikan kecil -ikan besar -

burung maupun linsang. Gangguan terhadap salah
satu rantai makanan akan merusak ekosistem serta
dapat menimbulkan dampak negatif. Setiap
organisme dalam kegiatan meneruskan
hidup/populasi, selain mengumpulkan makanan juga
dengan tidak disengaja mengumpulkan substansi
beracun maupun yang bersifat radioaktif yang
berupa bahan kimia yang terbawa bersama

makanan.

TATA KERJA

Alat yang digunakan
Tungku pemanas <furnace), Wadah

stainless steel, Cawan serta lumpang porselin,
Timbangan analitik, Alat cacah alfa/beta (Iatar
rendah) serta Spektrometer gamma, Oetektor ZnS,
GM dan Ge(Li).

Pengumpulan cuplikan
Cuplikan air laut, alga serta ikan diambil

dari pesisir S~menanjung pantai Muria pacta tanggal
10 -11 Mei 1999 serta pesisir pantai Krakal daerah
Wonosari pacta 20 Mei 1999 sebagai kontrol. Untuk
air laut dari 2 (dua) daerah tersebut masing-masing
diambil sebanyak 10 liter, alga coklat masing-
masing 3 kg dan ikan kerapu masing-masing 5 kg.
Pacta saat pengambilan hingga penyimpanan
sebelum dianalisis, cuplikan air laut segera
diasamkan dengan HNO3 pekat untuk mencegah

tumbuhnya mikroorganisme maupun penyerapan
radionuklida ol~h dinding bejana Gerigen),
sedangkan alga dan ikan masing-masing
dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu
dimasukkan ke dalam kotak gabus yang telah diberi
es balok selanjutnya disimpan dalam freezer di
laboratorium.

Oi pantai Muria terdapat jenis alga coklat
(Sargassum sp) serta ikan kerapu. Alga merupakan
tumbuhan yang tergolong kormofita, artinya
tumbuhan yang mempunyai kormus. Kormus adalah
suatu badan yang mirip akar, batang dan daun, akan
tetapi bukan akar, batang dan daun. Alga menyerap
unsur makanannyalewat organ yang mirip akar atau
lewat mulut daun yang banyak terdapat di seluruh
tubuhnya. Alga merupakan tumbuhan kosmopolit
yang terdapat dim ana-mana di sepanjang pantai.
(BILGRANI dkk. 1979(2) dan THOMPSON dkk.
1966(2,3»). Alga dan ikan mempunyai respon
terhadap pencemaran radioaktivitas di lingkungan
tempat hidupnya. Variasi respon alga dan ikan
terhadap radioaktivitas bervariasi pada tingkat
sangat peka, peka serta toleran. Alga dan ikan yang

Prosiding Pertemuan dan Presentasi IImiah Penelitian Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir
P3TM-BATAN Yogyakarta, 25 -26 Juli 2000



~

keperluan radioaktivitas gamma, cuplikan sebelum
dianalisis dengan spektrometer gamma melalui
proses pendiaman selama 30 -40 hari.

Preparasi cuplikan
a. Radioaktivitas alfa

Preparasi cuplikan untuk radioaktivitas alfa
dengan tujuan analisis Pu-239 dilakukan sebagai
berikut, untuk air laut dilakukan pengasaman
dengan HNO3 pekat I ml per I liter cuplikan,
disaring dan dilanjutkan dengan penambahan 100
mg pen gem ban CsNO3. Cuplikan alga maupun ikan
kerapu ditumbuk di dalam wadah yang terbuat dari
bahan baja tahan karat yang di dalamnya telah terisi
N2 cairo Pengisihan N2 cair pada saat penumbukan
diulangi sebanyak 3 -4 kali. Cuplikan alga maupun
ikan yang telah hancur dimasukkan ke dalam kotak
polietilen bertutup di dalam freezer selama 24 jam,
selanjutnya dikeringkan dengan freeze dryer.
Cuplikan yang telah kering digiling menggunakan
ball mill, kemudian diayak untuk mendapatkan
butiran-butiran dengan ukuran 100 mesh.
Penanganan selanjutnya terhadap cuplikan air laut,
alga maupun ikan yang telah dipreparasi seperti
tersebut di atas agar didapatkan radioaktivitas alfa
dari Pu-239 dilakukan langkah-langkah sesuai
prosedur M.NAREH. dkk, 1996.(7)

d. Pencacahan clan perhitungan radioaktivit,as alfa,beta dan gamma '

Setelah preparasi cuplikan air laut, alga
serta ikan selesai, selanjutnya dilakukan analisis
terhadap radioaktivitasnya baik alfa, beta maupun
gamma. Radioaktivitas alfa yang kaitannya dengan
Pu-239 alat yang digunakan untuk analisis adalah
alat cacah alfa dengan detector ZnS buatan
Schlumberger, sedangkan metoda perhitungannya
sesuai dengan PNC, 1994.(8) Radioaktivitas beta
(gross) alat yang digunakan adalah alat cacah latar
rendah modifikasi P3TM-BA TAN Yogyakarta
dengan detektor GM, sedangkan metoda
perhitungannya sesuai dengan MOE, S.R., dkk.(9)
Untuk radioaktivitas gamma, alat yang digunakan
adalah alat cacah gamma dengan detector Ge(Li)
buatan Ortec serta perhitungannya sesuai dengan
M.NAREH. dkk, 1996:7)

HASIL DAN PEMBAHASANb. Radioaktivitas beta (gross)
Preparasi cuplikan air laut dilakukan

sebagai berikut, tuangkan cuplikan air laut ke dalam
cawan porselin, kemudian diuapkan di atas kompor
listrik hingga volume tinggal kurang lebih 10 mt.
Residu yang didapatkan dituangkan sedikit demi
sedikit di atas planset sambil dikeringkan di bnwah
lampu infra merah, serta residu yang masih tersisa
dibersihkan menggunakan HNO3 0, I N. Untuk
cuplikan alga maupun ikan dilakukan penimbangan
dahulu untuk mengetahui berat basahnya, kemudian
dimasukkan ke dalam wadah stainless steel dan
dibakar diatas kompor listrik hingga semuanya
menjadi arang. Pindahkan cuplikan tersebut ke
dalam caw an porselin, masukkan ke dalam tungku
~emanas (furnace) untuk diabukan pada suhu 400

C selama 24 jam. Timbang lagi semua abu yang
diperoleh untuk mengetahui berat keringnya
sebelum dihaluskan menggunakan lumpang porselin
sambil dibuat homogen. Cuplikan alga clan ikan
yang telah menjadi abu halus tersebut diambil
sebanyal 0,5 gram, kemudian diletakkan di atas
planset aluminium serta distabilkan dengan air
suling sambil dikeringkan di bawah lampu infra

merah.

Radioaktivitas adalah jumlah inti atom
yang meluruh per satuan waktu. Radioaktivitas alfa
yang didapat untuk cuplikan air laut, alga den ikan
kerapu baik dari Muria maupun Krakal yang
dikaitkan kemungkinan adanya Pu-239 disajikan
dalam Gambar 1.

=
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Jenis cuplikan

Gambar 1. Histogram aktivitas alfa (gross) cup/ikon
air /aut dan biota dari senlenanjung
Muria datI panta; Kraka/.

Keterangan ..
AgCM = Alga cok/at Muria ALM = Air lout Muria
AgCK = Alga colk/at Krakal ALK = Air lout Krakal
IKM = lkan kerapu Muria
IKK = lkan kerapu Krakal

Radioaktivitas alfa untuk cuplikan alga
coklat serta ikan kerapu yang didapat untuk daerah
Krakal .(Wonosari-Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta) lebih tinggi bila dibandingkan dengan
Muria (Jepara-Propinsi Jawa- Tengah), artinya
radioaktivitas alfa daerah semenanjung Muria lebih

c. Radioaktivitas gamma
Preparasi cuplikan air laut, alga sertra ikan

guna keperluan radioaktivitas gamma, langkah-

langkahnya mirip dengan preparasi cuplikan guna
keperluan radioaktivitas beta. Perbedaan yang ada
terletak pad a preparasi pada saat dilakukannya
analisis dengan spectrometer gamma. Untuk
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Gambar 2, Histogram aktivitas beta ,(gross)
c/iplikan air la/it dan biota dar;
scmenanjuIlg Mllria dan pallial Krakal

Keterangan :
AgCM = Alga coklat Muria ALM

AgCK = .-Ilga calk/at Krakal ALK

IKM = Ikan kerapu Muria

IKK = Ikan kerapu Krakal

= Air faul Muria
= Air faul Krakaf

Radioaktivitas gamma dari cuplikan air laut
dan biota dari Muria maupun dari Krakal
ditampilkan dalam Gambar 3 dan 4. Pad a gambar 3
ditunjukkan mengenai aktivitas gamma K-40 dari
alga coklat baik dari Muria maupun Krakal yang
besarnya 3,71 x 10.2 dan 3,24 x 10.2 Bq/g, ikan
kerapu besamya 2,72 x 10.2 dan 2,08 x 10.2 Bq/g
serta air laut dengan aktivitas 1,89 x 10.2 dan 1,85 x
10.2 Bq/L. Uji statistik terhadap radioaktivitas K-40
dari cuplikan kedua daerah untuk cuplikan alga dan
air laut tidak menunjukkan beda nyata, sedangkan
untuk cuplikan ikan kerapu ada beda nyata.
Aktivitas gamma dari TI-208 ditunjukkan pad a
Gambar 4. Aktivitas gamma TI-208 alga coklat baik
dari Muria maufun dari Krakal besamya 1,11 x 10.2
clan 2,51 x 10' Bq/g, ikan kerapu besarnya. 1,35 x
10.2 clan 1,45 x 10.2 Bq/g sedangkan untuk air laut
mempunyai aktivitas 1,23 x 10.2 clan 0,94 x 10.2
Bq/L. Uji statistik terhadap ikan kerapu dari kedua
daerah tidak menunjukkan beda nyata, sedangkan
untuk alga coklat dan air laut menunjukkan beda
yang nyata. Analisis terhadap kemungkinan adanya
nuklida Cs-137 menggunakan alat spectrometer
gamma di dalam cuplikan yang didasarkan atas
energi (keV) spektrum sinar gamma menurut
IAEA, 1981 (12) clan ASTM, 1986(13) tidak

menunjukkan adanya puncak-puncak spectrum dari
nuklida Cs-137. Jadi dengan tidak terdapatnya
nuklida baik Pu-239 maupun Cs-137, daerah
semenanjung pantai Muria belum menunjukkan
adanya pencemaran nuklida hasil dari kegiatan
penggunaan nuklir.

rendah hila dibandingkan dengan daerah kontrol.
Untuk cuplikan air lautnya, baik dari daerah Muria
maupun Krakal radioaktivitasnya relatif sarna.
Untuk meyakinkan adanya perbedaan maupun
kesamaan radioaktivitas dilakukan uji "t" dcngan
tingkat keyakinan 95 % terhadap cuplikan dari dua
daerah seperti tersebut di alas. Radioaktivitas alfa
yang dipcrolch menunjukkan bahwa tcrjadi
perbedaan yang nyata an tara cuplikan-cuplikan alga
coklat maupun cuplikan- cuplikan ikan kcrapu yang
berasal dari daerah Wonosari clan Muria, sedangkan
cuplikan-cuplikan air laut tidak terjadi perbedaan

yang nyata.
Konsentrasi/aktivitas minimum terendah

(MDC) untuk Pu-239 yang ditentukan
menggunakan alat cacah alfa didasarkan laju cacah
latar, efisiensi detektor serta jenis cuplikan menurut
IAEA, 1989(10) didapatkan untuk cuplikan alga clan
ikan sebesar 1,10 Bq/g, sedangkan untuk air laut

sebesar 0,07 Bq/L. Oidasarkan harga konsentrasi
atau aktivitas minimum alfa terendah seperti
tersebut di atas, maka harga aktivitas alfa seperti
yang acta pacta Gambar I. semua berada di bawah
harga MDC. Jadi harga-harga aktivitas yang tertera
pada Gambar I. merupakan tluktuasi dari
radioaktivitas alam yang kemungkinan terbesar
berasal dari U-238 dengan umur paro 4,5 x 109
tahun serta konsentrasilaktivitas di lautan menurut
HAURY, dkk,1977(11) sebesar 3,7 x 10-2 Bq g-1 atau
m3, sedangkan Pu-239 tidak terdeteksi.

Radioaktivitas beta dari cuplikan air laut,
alga dan ikan kerapu baik dari semenanjung Muria
maupun Krakal disajikan dalam Gambar 2. Uji
statistik dengan tingkat keyakinan 95 % terhadap
cuplikan biota (alga dan ikan ) dari Muria dan
Krakal hasilnya ada perbedaan nyata bagi
radioaktivitas gross beta. Radioaktivitas gross beta
cuplikan biota dari Muria adalah 9,28 x 10-3 Bq/g
untuk alga coklat dan 7,88 x 10.3 Bq/g untuk ikan
kerapu, sedangkan cuplikan biota dari Krakal adalah
4,46 x 10-3 Bq/g untuk alga coklat dan 3,86 x 10.3
Bq/g untuk ikan kerapu. Untuk cuplikan air laut
radioaktivitas gross beta relatif sarna (tidak beda
nyata), yaitu 1,75 x 102 mBq/L untuk cuplikan air
laut dari Muria dan 1,71 x 102 mBq/L yang dari
Krakal. Tingginya radioaktivitas beta air laut baik
dari Muria maupun dari Krakal hila dibandingkan
dengan radioaktivitas cuplikan biota, dimungkinkan
karena di lautan terdapat 1-1-3 dan Pb-87 yang
merupakan pemancar beta mumi. Menurut
HAURY, dkk, 1977(11) konsentrasi/ aktivitas rata-
ratanya untuk H-3 adalah 1,0 x 10-12 Ci g-1 atau m3
serta untuk Pb-87 adalah 2,8 x 10.12 Ci g-latau m3.
Aktivitas beta air laut dan biota yang didapat hila
dibandingkan dengan aturan pemerintah untuk beta
yang besamya 1 Bq/L (PP No : 20.6/5/1990) rnasih
jauh lebih kecil.
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Gambar 3. Histogram aktivitas gamma K-40 dari
cup/ikon air /aut dan biota dari
semena"ju"g Muria da" pantai Krakal

Keterangan ..
AgCM = Alga coklal Muria ALM
AgCK = Alga colklat Krakal ALK
IKM = lkan kerapu Muria
IKK = Ikon kerapu Krakal

= Air [aut Muria
= Air [aut Kraka[

.,~
tertinggi untuk radioaktivitas beta didapat pada
cuplikan air laut.

c. Radioaktivitas gamma dari K-40 untuk cuplikan
alga coklat maupun ikan kerapu dari Muria
adalah 3,71 x 10.2 dan 2,72 x 10-2 Bq/g,
sedangkan untuk air lautnya sebesar 1,89 x 10.2
Bq/L. Sebaran tertinggi untuk radioaktivitas
gamma dari K-40 didapat pada cuplikan alga
coklat. Untuk radioaktivitas gamma dari TI-208
untuk cuplikan alga coklat maupun ikan kerapu
adalah I,ll x 10.2 dan 1,35 x 10-2 Bq/g,
sedangkan untuk air lautnya sebesar 1,23 x 10.2
Bq/L. Cs-137 tidak terdeteksi, karena '. semua
spektrum energi gamma yang dipunyainya tidak
terdeteksi dengan alat cacah. Sebaran tertinggi
untuk radioaktivitas gamma TI-208 didapat pada
cuplikan ikan kerapu.

d. Pola sebaran radioaktivitas tertinggi yang terjadi
pada cuplikan air laut, alga serta ikan kerapu di
semenanjung pantai Muria untuk radioaktivitas
alfa dijumpai pada ikan kerapu, radioaktivitas
beta pada air laut serta radioaktivitas gamma
dijumpai pada cuplikan alga serta ikan kerapu.
Bila dibandingkan dengan daerah kontrol, pola
sebaran radioaktivitas alpha, beta dan gamma K-
40 relatif sarna dijumpai pada cuplikan air laut
serta radioaktivitas gamma K-40 maupun TI-208
pada cuplikan alga clan ikan kerapu.
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~CM ~CK ~ IKK A..M H-K
Jenis cuplikan

Gambar 4. Histogram aktivitas gamma TI-208 dari
cuplikan air laut don biota dari
semena/1jung Muria dan pantai
Krakal

Keterallgan ..
AgCM = Alga caklat Muria ALM = Air lout Muria
AgCK = Alga calklat Krakal ALK = Air lout Krakal
IKJ\! = lkan kerapu Muria

IKK = lkan kerapu Krakal
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S utjip to
~ Dapa/. /e/api (la/am pene/i/ian ini

penekannya baru /erba/as pada ran/ai
maupun jaring-jaring makanan di perairan
pan/ai.

M.E. Budiono
» Mohon dapat dijelaskan cara sampling cuplikan,

air laut, alga dan ikan. mengingat jarak an tara
lokasi dan peralatan analisis cukup jauh ?

» Diduga ada Pu-239 kira-kira Pu tersebut berasal
dari mana dan radioaktivitas alfa tersebut kira-
kira dari unsur apa, mohon dijelaskan ?

» Didalam judul lokasi semenanjung Muria
didalam data ada di krakal, mohon dije.iaskan ?

Sutjipto
~ Cora sampling cup/ikon air Iou/. alga don

ikon. un/uk cup/ikon air lout segera
diasamkan dengan HNOJ peka/ guna
mencegah /umbuhnya mikroorganisme
maupun penyerapan radionuk/ida o/eh
dinding bejana Oerigen). sedangkan alga
dan ikon masing-masing dimasukkan ke
do/am kan/ong p/asl.ik /a/u dimasukkon ke
do/am gabus yang /elah diberi es ba/ok
se/anju/nya disimpan do/am freezer di
/abora/orium.

~ Kemungkinan di air /all/ ada PII-2JY b(!rasa/
dari hasil proses pe/indihan kontainer
(wadah) /imbah radioak/if yang
disimpanldibuang di lout (oe/h negara maju
yang mengo/ah u/ang bahan bakor bekas).
Dalam pene/i/ian ini /idak di/emukan Pu-
239. Radionuklida aifa yang di/emukon pada
pene/i/ian ini dimungkinkan beraol'a/ dari U-
238 yang di/autan mempunyai
konsen/rasi/ak/ivi/as sebesar 3.7 x 10-2 Bq/g.

~ Ada data dari pantai krako/, karena data
/ersebut digunakon un/uk data kon/ro/.

TANYA JAWAB

M. Yazid
~ Untuk analisis Pu-239, kenapa dipakai

pengemban CS(NO3) ?

Sutjipto
~ Dipakai pengemban CsNOJ fungsinya un/uk

memisahkan a/au mengemban unsur-unsur
yang mengganggu dalam standar proses
menuru/ M NAREH, dkk.

Ngasifudin
~ Apakah pola sebaran itu dapat diperlukan

terhadap manusia disekitar lokasi sampling?
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