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Resiko Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Merkuri Dari Aktivitas 
Pertambangan Emas Rakyat Pada Perempuan dan Anak 

Oleh: 
Chusharini Chamid(*)  dan Eva Fauziah(**)  

(*)Dosen Fakultas Teknik Unisba 
(—)Dosen Fakultas Syariah Unisba 

ABSTRAK 

Sebanyak 5% perempuan menjadi pendulang emas walaupun pekerjaan ini adalah pekerjaan yang 

didominasi oleh laki-laki, dikarenakan tututan ekonomi, hingga tidak mempedulikan lingkungan kerja, 

kerusakan dan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran merkuri. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui resiko kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan emas rakyat kepada perempuan dan 

mengetahui kualitas feminin perempuan pendulang emas, serta mengukur tingkat pencemaran merkuri di 

lingkungan dan tubuh manusia. 

Kerusakan badan sungai dan pencemaran merkuri menyebabkan beban tambahan bagi perempuan 

yang harus menyediakan air bersih dan makanan untuk keluarga. Hal ini menunjukkan perempuan yang terjun 

di pertambangan emas rakyat tidak menunjukkan gejala memudarnya kualitas feminin sehingga tidak 

mendukung teori gender ekofeminisme. Konsentrasi merkuri dalam air sungai antara 0,0023 — 0,188 ppm, atau 

1 - 94 kali diatas nilai ambang batas untuk air sungai, yaitu 0,002 ppm. Konsentrasi merkuri pada tubuh ikan 

antara 1,03 — 1,76 ppm, atau 2-3,5 kali di atas ambang batas, yaitu 0,5 ppm. Konsentrasi merkuri pada rambut 

perempuan di Halmahera lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dilokasi penelitian yang lain, yaitu 

18,73 ppm, sedangkan di Kalimantan Tengah adalah 7,32 ppm, dan di Kalimantan Timur adalah 1,42 ppm, 

dimana ambang batas aman bagi perempuan di Jepang adalah 2 ppm. Terlihat bahwa perempuan di 

Halmahera dan Kalimantan Tengah telah terpolusi merkuri sangat tinggi. 

Kata kunci: lingkungan, merkuri, emas, ekofeminisme 

ABSTRACT 

As much 5% women work as gold miners although as miner is dominated by men. This is due to 

economic demand, then they do not care about working environment, environmental damage and pollution. 

The aims of this research are to findout riks of environmental damage to women, and feminine quality of 

women miners, and to measure mercury pollution in environment and human body. 

River damange and pollution causing additional burden to woman because they have to provide food 

and clean water from other source to fulfill domestic needs. This indicates that working as miner do not 

deteriorate their feminine quality. Therefore, it was not support teory of gender ecofeminism. Mercury 

concentration in river water was between 0.0023 — 0.188 ppm, or 1 to 94 times above the mercury threshold 

in river, that is 0.002 ppm. Mercury concentration in fish was 1.03 to 1.76 ppm or 3.5 times higher than the 

threshold, which is 0.5 ppm. Furthermore, mercury concentration in women body in Halmahera was the 

highest than others, was 18.73 ppm. While in Central Kalimantan was 7.32 ppm and in East Kalimantan was 

1.42. The threshold of mercury concentration in women hair which is applied in Japan is 2 ppm. Then, women 

in Halmahera and Central Kalimantan were highly affected by mercury pollution. 

Keywords: environment, mercury, gold, ecofeminism 

LATAR BELAKANG 

Kegiatan pertambangan emas rakyat menjadi salah satu sumber pencemaran 

merkuri di dunia. Sedikitnya 100 juta orang dari 55 negara di dunia menggantungkan 

hidupnya dari hasil pertambangan emas rakyat, terutama di Afrika Selatan, Asia dan 
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Amerika Selatan. Pertambangan emas rakyat menghasilkan 20-30% produksi emas dunia, 

atau 500-800 ton pertahun. Sebanyak 4,5 juta perempuan dan 1 juta anak terlibat dalam 

aktivitas pertambangan emas ini. Jumlah merkuri yang dilepaskan ke lingkungan yang 

berasal dari aktifitas pertambangan emas di dunia sedikitnya 650 sampai 1000 ton per 

tahun sehingga aktifitas pertambangan dinyatakan sebagai kegiatan yang menjadi sumber 

pencemaran merkuri terbesar di dunia (GMP, 2006). 

Pengetahuan penambang yang sangat minim mengakibatkan aktifitas pertambangan 

emas rakyat dilakukan tanpa memperhatikan pengelolaan dan perlindungan terhadap 

lingkungan hidup. Penambang emas rakyat umumnya, melakukan penambangan di sungai-

sungai untuk mendapatkan endapan emas alluvial, penggalian di dasar sungai telah 

meninggalkan lubang-lubang besar di dasar sungai yang dapat membahayakan keselamatan 

jiwa masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu 

penambang emas rakyat menggunakan metode amalgamasi dalam proses pengolahannya, 

dimana merkuri (Hg) sebagai media untuk memisahkan butiran emas dari mineral-mineral 

pengotornya. Limbah pengolahan secara amalgamasi ini, dibuang begitu saja ke dalam 

sungai sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran merkuri di sungai. 

Pada masyarakat pedesaan yang berada di area terpencil (remote) keberadaan 

sungai merupakan sumber air kehidupan bagi masyarakat terutama untuk perempuan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pencemaran sungai akibat penggalian dan 

limbah penambangan (merkuri) menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga akan 

menimbulkan beban tambahan bagi perempuan untuk mendapatkan air bersih. Merkuri 

atau air raksa adalah logam berat yang berbentuk cair pada suhu kamar. Merkuri 

digolongkan sebagai bahan beracun dan berbahaya yang dapat mengalami bioakumulasi 

dan bio magnifasi dalam rantai makanan. Merkuri akan terakumulasi dalam tubuh ikan, 

makin besar ikan maka makin tinggi konsentrasi merkuri dalam tubuhnya. Ikan merupakan 

salah satu sumber protein di masyarakat penambang emas rakyat sehingga memakan ikan 

juga menjadi sumber paparan merkuri ke dalam tubuh. 

Sumber paparan merkuri lainnya berasal dari pemanggangan amalgam yang 

merupakan hasil dari proses pengolahan emas secara amalgamasi. Amalgam ini adalah 

campuran merkuri dan logam emas dan perak. Umumnya, penambang emas akan 

membakar amalgam disekitar rumahnya, sehingga uap merkuri akan mencemari lingkungan 

rumah. Maka perempuan dan anak-anak di rumah akan terpapar uap merkuri dari hasil 

pemanggangan amalgam. Uap merkuri yang terlepas ke atmosfir kira-kira sepertiga dari 

jumlah merkuri yang terbuang ke sungai. Perempuan dan anak-anak dapat terpapar merkuri 

sebagai akibat terlibat langsung dalam aktifitas pertambangan emas maupun akibat 

pencemaran merkuri di sungai dan di udara. 

Pertambangan emas rakyat yang dilakukan secara sederhana, serta menggunakan 

peralatan dan metode yang sangat sederhana sehingga perempuan dan anak dapat terlibat 

dalam pertambangan rakyat, walaupun sesungguhnya, pertambangan adalah dunia kerja 

yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan yang masuk ke dalam dunia kerja maskulin 

menurut teori gender ekofeminisme akan menjadi male clone (meniru laki-laki) dan 

menurunnya kualitas feminin, seperti cinta, pengasuhan dan pemeliharaan pada 

perempuan. Oleh karena itu, pengukuran konsentrasi merkuri dalam air sungai, ikan dan 

udara, serta pada rambut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat pencemaran merkuri 

yang telah terjadi di lingkungan akibat aktifitas pertambangan emas rakyat, dan melihat 

fenomena perempuan yang terjun di pertambangan emas rakyat. 
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TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat kerusakan lingkungan dan pencemaran merkuri yang terjadi 

akibat aktivitas pertambangan emas rakyat 

2. Mengukur konsentrasi merkuri pada air sungai, ikan, dan rambut masyarakat 

penambang 

3. Mempelajari fenomena male clone pada perempuan yang terlibat dalam akitivitas 

pertambangan emas rakyat 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Pertambangan Emas Rakyat 

Pertambangan emas rakyat dilakukan oleh masyarakat yang merupakan penduduk 

asli maupun pendatang. Bila cadangan emas cukup besar maka penambang berdatangan 

dari seluruh Indonesia. Umumnya pertambangan emas rakyat di Indonesia tidak memiliki ijin 

penambangan sehingga disebut PETI (penambangan emas tanpa ijin) sehingga hampir 

semua lingkungan di areal penambangan menjadi rusak balk secara fisik maupun terjadi 

pencemaran merkuri. 

Beberapa jenis penambangan yang umum dilakukan oleh PETI dan mengakibatkan 

kerusakan lingkungan, adalah: 

a) Penambangan endapan emas alluvial di darat. Penambangan ini menggunakan alat 

penyemprot air bertekanan tinggi yang dikenal dengan nama monitor. Batuan yang 

diperkirakan mengandung emas akan disemprot sehingga batuan terberai dan 

bercampur dengan air yang cukup banyak (disebut slurry). Proses ini akan mengubah 

bentang alam yang pada mulanya perbukitan menjadi tebing-tebing curam yang 

sewaktu-waktu dapat longsor. Tanaman atau pohon ditebang habis sehingga areal 

penambangan menjadi gersang dan panas. 

Gambar 1. Kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah akibat tambang semprot 

b) Penambangan emas alluvial di sungai. Penambangan emas di sungai yang umum 

dilakukan oleh PETI adalah menggunakan pompa hisap. Pompa hisap diletakkan di atas 

ponton sehingga dapat bergerak menyusuri sungai. Proses penambangan dengan cara 

ini akan mengakibatkan terbentuknya lubang-lubang yang dalam di dasar sungai. 

Selain itu, penambangan emas alluvial di sungai juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan back hoe sehingga selain minimbulkan lubang di dasar sungai metode 

ini juga menyebabkan peningkatan kekeruhan air sungai. 
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Gambar 2. Penambangan emas di sungai di Kalimantan Barat dengan menggunakan 

pompa hisap dan dilengkapi dengan sluice box 

c) Penambangan emas primer (tambang bawah tanah). Penambangan emas primer 

dilakukan dengan penambangan bawah tanah yang dikenal dengan metode ghopering. 

Lubang bukaan berukuran kurang lebih 1,5x1,5 m untuk mengejar urat-urat kuarsa 

yang mengandung emas tinggi. Kedalaman lubang sangat tergantung dengan 

keterdapatan cebakan emas. Bila di bawah tanah banyak lubang-lubang penambangan 

ini maka sangat mungkin akan terjadi amblesan di permukaan tanah, dan tidak jarang 

lubang bukaan ini ambruk sehingga menimbulkan korban jiwa. 

Gambar 3. Bukaan tambang bawah tanah PETI 

2. Perempuan Pekerja Dalam Analisa Gender 

Salah satu teori gender adalah gender ekofeminisme mengemukakan apabila 

perempuan masuk ke dunia maskulin yang didominasi oleh laki-laki maka tidak akan lagi 

menonjolkan kualitas femininnya, tetapi menjadi male clone (tiruan laki-laki) dan masuk 

perangkap sisitem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin telah 

menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. 

Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, self-centered, dominasi dan eksploitasi 

(Medawangi, 1999; dalam Marzuki). Medawangi (1999) memberikan contoh memudarnya 

kualitas feminine, seperti cinta, pengasuhan dan pemeliharaan, dalam masyarakat adalah 

semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas social, dan 

semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya. 

Pertambangan adalah dunia kerja yang didonimasi oleh laki-laki, demikian pula di 

lingkungan kerja pertambangan emas rakyat. Namun, tidak ada pembatasan untuk 

perempuan terlibat dipenambangan, bagi perempuan yang mau mendulang maka 

diperbolehkan oleh kelompok kerja penambang. Perempuan dan anak-anak terlibat dalam 

penambangan bila penambangan dilakukan di atas permukaan bumi (di darat dan di sungai), 

namun sangat jarang perempuan ikut menambang di tambang bawah tanah, terutama di 

tambang rakyat bawah tanah, selain berbahaya untuk perempuan, juga karena kondisi 

lingkungan kerja yang sangat buruk, yaitu ruang kerja yang sangat sempit dan suplai udara 

(oksigen) yang sangat minim. Secara nasional, perempuan memang tidak diperbolehkan 

bekerja di tambang bawah tanah, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan 
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dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 pasal 26 ayat 2, yaitu dilarang bagi pekerja tambang 

wanita bekerja pada tambang bawah tanah kecuali: 

a. Bertugas dalam pekerjaan kesehatan, atau 

b. Melaksanakan tugas belajar, penelitian, dan mendapatkan rekomendasi dari 

Kepala Teknik Tambang 

Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan menimbulkan konsekuensis 

meningkatnya tanggung jawab perempuan sebagai pribadi dalam lingkungan kerja dan 

keluarga. Sebagai masyarakat di dalam Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia 

maka peran serta perempuan dalam pembangunan sangat diharapkan terutama perempuan 

dari golongan ekonomi lemah, melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat pelaku pertambangan emas 

rakyat, umumnya adalah keluarga ekonomi lemah, sehingga perempuan yang mampu 

mendulang diharapkan dapat ikut membantu mencari emas. Sehingga perempuan yang ikut 

mendulang emas memerankan peran ganda karena tuntutan kebutuhan hidup untuk 

meningkatkan penghasilan keluarga. 

Gambar 4. Perempuan dan Anak di Pertambangan Emas Rakyat 

3. Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Merkuri Akibat Pertambangan Emas Rakyat 

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan emas rakyat terdiri dari 

pertama, kerusakan lingkungan secara fisik seperti bentang alam dan badan sungai, dan 

kedua adalah pencemaran merkuri di sungai, darat dan udara. Seperti yang telah 

diterangkan sebelumnya, salah satu kerusakan lingkungan fisik akibat penambangan bawah 

tanah yang asal mengikuti urat bijih maka akan mengakibatkan terjadinya amblesan di 

permukaan tanah, sedangkan pencemaran merkuri terjadi karena proses pengolahan emas 

yang menggunakan merkuri untuk memisahkan emas dan perak dari mineral pengotornya. 

Kerusakan lingkungan fisik dan pencemaran merkuri terjadi akibat proses penambangan dan 

pengolahan yang dilakukan tidak menerapkan kaidah pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan. 

Tailing (limbah) hasil pengolahan yang masih mengandung merkuri di buang begitu 

saja ke sungai maupun tanah sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran merkuri di 

badan air dan di tanah. Sedangkan pencemaran merkuri di udara berasal dari 

pemanggangan amalgam (campuran emas, perak dan merkuri) dalam wadah terbuka, 

sehingga gas merkuri yang terbentuk dari proses pemanggangan tersebut akan terlepas ke 

udara. Pemanggangan amalgam umumnya tidak lagi dilakukan di areal penambangan tetapi 

di areal pemukiman seperti, halaman atau teras rumah penambang, sehingga yang terpapar 

gas merkuri tidak hanya penambang tetapi seluruh anggota keluarga, yaitu perempuan dan 

anak-anak. 

5 

:: repository.unisba.ac.id ::



Gambar 5. Pemanggangan amalgam di teras rumah 

Merkuri adalah logam berat yang berbentuk cair dalam suhu kamar, bersifat toksik 

pada mahluk hidup mahluk hidup dan dapat mengalami biomagnifasi dan bioakumulasi 

dalam rantai makanan. Merkuri dapat menguap pada suhu kamar, sehingga bila merkuri 

diletakan dalam wadah terbuka maka uap merkuri akan terlepas ke atmosfir. Merkuri dalam 

bentuk organik, yaitu metilmerkuri, bersifat lebih beracun karena dapat terakumulasi dalam 

otak manusia sehingga menimbulkan kerusakan system saraf pusat pada otak. Metil merkuri 

juga sangat membahayakan janin dalam kandungan ibu karena melalui tali pusat, metil 

merkuri dapat masuk ke dalam tubuh janin sehingga melahirkan bayi cacat, seperti 

peristiwa keracunan metil merkuri di Jepang yang dikenal dengan sebutan Minamata 

Disease (Fardiaz, 1995). Merkuri yang digunakan penambang emas rakyat adalah logam 

merkuri, yang sifat racunnya lebih rendah dari metil merkuri. Namun, logam merkuri di 

dasar sungai dapat diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri anaerob. 

Merkuri dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit, hidung dan mulut. 

Penambang emas dan keluarga terpapar merkuri dari ketiga cara tersebut. Penambang tidak 

menggunakan alat pelindung diri ketika kontak dengan merkuri, dengan tangan telanjang 

merkuri di pegang dan diremas. Paparan uap merkuri juga terjadi pada penambang dan 

keluarganya ketika menyimpan merkuri dalam wadah terbuka dan ketika pemanggangan 

amalgam dalam wadah terbuka. Sebanyak 66,67% penambang emas di Desa Jendi Jawa 

Tengah, rata-rata konsentrasi merkuri dalam darah adalah 53,5 ug/1 dimana NAB (WHO) 

adalah 5-10ug/1 (Rianto, 2012). Menurut NIMD (National Institute Minamata Disease) 

konsentrasi metil merkuri tertinggi dalam tubuh manusia terakumulasi pada rambut, 

sedangkan USEPA menyatakan konsentrasi merkuri dalam rambut adalah 250 kali lebih 

tinggi dari pada dalam darah. Batas aman konsentrasi merkuri pada rambut wanita hamil 

dengan paparan aman untuk janin adalah 2.8 ppm, sedangkan konsentrasi merkuri tertinggi 

tanpa efek negatif pada janin adalah 11 ppm. Konsentrasi aman untuk orang dewasa 

adalah 5 ppm dan konsentrasi tertinggi pada rambut tanpa gejala kerusakan sistem saraf 

pusat adalah 50 ppm (WHO, 1990). 

Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantittif dan kualitatif. Penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan pengambilan sampel rambut penambang (perempuan dan laki-

laki), istri dan anak. Sebanyak 138 sampel rambut telah dikumpulkan dan diuji kandungan 

merkurinya dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) di labortorium National 

Institute Minamata Disease, Jepang. Hasil uji rambut kemudian dikomparasi dengan nilai 

ambang batas (NAB) yang diijinkan oleh WHO. Sampel air, udara dan ikan diambil untuk 

mengetahui konsentrasi merkuri dalam air sungai dan tubuh ikan. Penelitian kualitatif 

dilakukan dengan mengamati kerusakan fisik lingkungan dan sikap perempuan penambang 

emas terhadap keluarganya. Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Timur dan Tengah, 

Sulawesi Utara dan Halmahera. 
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Hasil dan Pembahasan 

Perempuan yang terlibat di pertambangan emas rakyat, yang berlaku sebagai 

penambang, dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Mencukupi kebutuhan 

sehari-hari menjadi tanggung jawab perempuan penambang juga karena pendapatan suami 

yang tidak mencukupi. Sebagai seorang ibu, perempuan penambang juga berkewajiban 

mengasuh anak-anak, maka anak-anak diajak pula ke sungai sehingga aktivitas anak-anak 

masih bisa terpantau. Anak-anak yang sudah bisa memegang dulang, alat untuk 

memisahkan butiran emas dari pengotor, akan ikut membantu ibu mereka mencari emas. 

Teori gender ekofeminisme menyatakan masuknya perempuan ke dunia pekerjaan yang 

didominasi oleh laki-laki akan menurunkan kualitas feminine perempuan bahkan dapat 

menjadi male clone (tiruan laki-laki) yang akan menelantarkan anak-anaknya, namun 

perempuan yang terlibat di pertambangan emas rakyat tidak berubah menjadi male clone, 

mereka tetap mengasuh anak walaupun dengan segala keterbatasannya karena dilakukan 

sambil bekerja, yang terpenting anaknya aman, dan terlihat olehnya. Dasar sungai yang 

semakin dalam akan membahayakan anak-anak yang bekerja mendulang emas maupun 

yang bermain di sungai. Korban jiwa dapat terjadi bila anak-anak terperosok ke dalam dasar 

sungai bekas tambang. 

Perempuan penambang emas rakyat tetap melakukan tugas-tugas domestik rumah 

tangga, seperti menyediakan makanan, air bersih dan lain-lain. Kerusakan lingkungan dan 

perununan kualitas air sungai, dalam hal ini air sungai menjadi keruh dan tercemar merkuri, 

akan menyebabkan beban tambahan bagi perempuan karena harus mencari sumber air 

yang bisa untuk minum dan memasak. Sebelum ada pertambangan emas rakyat, air sungai 

digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti berwudhu, dan 

memasak, namun dengan meningkatnya kekeruhan dan pencemaran merkuri, air sungai 

hanya digunakan untuk mandi dan cuci. Untuk mendapatkan air bersih harus mencari mata 

air yang umumnya ada di bukit sehingga mendapatkan air bersih. 

Air sungai yang tercemar merkuri tidak layak untuk diminum maupun dimasak. 

Konsentrasi merkuri dalam air sungai di ketiga lokasi penelitian antara 0,0023 — 0,188 ppm, 

sedangkan baku mutu air permukaan kualitas II berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 

adalah 0,002 ppm. Sehingga dapat dikatakan konsentrasi merkuri dalam air sungai disemua 

lokasi studi berasa di atas baku mutu yang diijinkan, maka semua air sungai yang berdekatan 

dengan kegiatan pertambangan emas, tercemar merkuri. Bahkan di Kalimantan Tengah 

mencapai 100 kali di atas baku mutu kualitas air sungai. Pencemaran merkuri yang terjadi di 

sungai dapat pula diukur dari konsentrasi merkuri dalam tubuh ikan yang ditemui di ketiga 

lokasi penelitian yaitu antara 1,03 — 1,76 ppm dimana baku mutu konsentrasi merkuri dalam 

tubuh ikan yang layak konsumsi adalah 0,5 ppm (BM Dirjen POM). Maka konsentrasi 

merkuri dalam tubuh ikan 2 - 3,5 kali lebih tinggi dari baku mutu yang diijinkan dapat 

dikonsumsi. Ikan air tawar merupakan sumber protein hewani utama bagi penambang dan 

keluarganya maka bila ikan air tawar tercemar merkuri, hal ini dapat menjadi sumber 

paparan merkuri yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. 

Perempuan penambang emas terpapar merkuri, baik secara langsung karena 

memegang merkuri dengan tangan telanjang ketika mencampur merkuri dengan konsentrat 

emas maka merkuri dapat masuk melalui kulit yang kontak langsung dengan merkuri 

maupun melalui pernafasan karena merupakan sifat merkuri yang dapat menguap pada 

suhu kamar. Paparan merkuri juga terjadi di lingkungan rumah karena umumnya 

penambang meletakan merkuri tidak pada tempat yang aman sehingga mudah dijangkau 

oleh anak-anak, serta uap merkuri akan mencemari seluruh rumah penambang. Maka 
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perempuan dan anak-anak beresiko tinggi terpapar merkuri di dalam rumah. Paparan 

merkuri lebih beresiko tinggi bagi perempuan hamil karena merkuri dapat masuk ke tubuh 

janin melalui plasenta, yang dapat mengakibatkan lahirnya bayi dengan cacat tubuh dan 

kerusakan otak bayi. 

Untuk mengetahui tingkat paparan merkuri dalam tubuh penambang dan 

keluarganya maka diukur melalui rambut penambang dan keluarganya. Menurut NIMD 

(National Institute Minamata Disease) konsentrasi metil merkuri tertinggi dalam tubuh 

manusia terakumulasi pada rambut, sedangkan USEPA menyatakan konsentrasi merkuri 

dalam rambut adalah 250 kali Iebih tinggi dari pada dalam darah. Batas aman konsentrasi 

merkuri pada rambut wanita hamil dengan paparan aman untuk janin adalah 2.8 ppm, 

sedangkan konsentrasi merkuri tertinggi tanpa efek negatif pada janin adalah 11 ppm. 

Konsentrasi aman untuk orang dewasa adalah 5 ppm dan konsentrasi tertinggi pada rambut 

tanpa gejala kerusakan sistem saraf pusat adalah 50 ppm (WHO, 1990). 

Sebanyak 138 sampel rambut telah diuji dalam penelitian ini untuk mengetahui 

konsentrasi merkuri dalam tubuh penambang emas, dan keluarganya. Konsentrasi merkuri 

rata-rata pada rambut laki-laki di Kalimantan Tengah adalah 38.02±20.71 ppm dengan 

konsentrasi tertinggi adalah 178.2 ppm dan terendah adalah 1.3 ppm. Konsentrasi merkuri 

rata-rata pada rambut wanita di Kalimantan Tengah adalah 7.32±1.7 ppm dengan 

konsentrasi tertinggi adalah 13.6 ppm dan terendah 2.9 ppm, sedangkan pada anak 

konsentrasi merkuri rata-rata pada rambut adalah adalah 10,77±3.72 ppm, dengan 

konsentrasi tertinggi adalah 16.7 ppm dan terendah 3.9 ppm. Konsentrasi merkuri rata-rata 

pada rambut laki-laki di Kalimantan Timur adalah 2.12±0.38 ppm dengan konsentrasi 

tertinggi adalah 16.6 ppm dan terendah adalah 0.7 ppm. Konsentrasi merkuri rata-rata pada 

rambut wanita di Kalimantan Timur adalah 1.45±0.09 ppm dengan konsentrasi tertinggi 

adalah 2.7 ppm dan terendah 0.7 ppm, sedangkan pada anak konsentrasi merkuri rata-rata 

pada rambut adalah adalah 1.33±0.18 ppm, dengan konsentrasi tertinggi adalah 3.7 ppm 

dan terendah adalah 0.2 ppm. Sedangkan di Halmahera konsentrasi merkuri pada rambut 

laki-laki adalah 32.07±18.6 ppm dengan konsentrasi tertinggi adalah 39.7 ppm dan terendah 

3.2 ppm. Konsentrasi merkuri rata-rata pada rambut wanita di Halmahera adalah 

18.73±7.63 ppm, dengan konsentrasi tertinggi adalah 39.7 ppm dan terendah adalah 3.2 

ppm. Konsentrasi merkuri pada rambut anak adalah 5.8±0.7 ppm, dengan nilai tertinggi 

adalah 7.6 ppm dan terendah adalah 4.2 ppm. Di Manado konsentrasi merkuri pada rambut 

laki-laki adalah 25.84 ±15.04 ppm dengan konsentrasi tertinggi adalah 164.4 dan terendah 

adalah 2.9 ppm. Untuk Iebih jelasnya hasil pengukuran konsentrasi merkuri pada rambut 

penambang dan keluarganya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Konsentrasi merkuri pada rambut penambang dan keluarganya 

(nilai rata-rata dalam ppm) 

No. Lokasi Laki-laki Perempuan Anak 

1 Kalimantan Timur 2,12 1,42 1,33 

2 Kalimantan Tengah 38,2 7,32 10,77 

3 Sulawesi Utara 25,84 - - 

4 Halmahera 32,07 18,73 5,8 

Sumber: Hasil penelitian 
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa perempuan di lingkungan pertambangan emas 

rakyat (sebagai penambang atau keluarga) di Halmahera memiliki konsentrasi merkuri yang 

paling tinggi dibandingkan dengan perempuan dilokasi penelitian yang lain, yaitu 18,73 

ppm. Sedangkan menurut WHO konsentrasi merkuri yang aman untuk janin adalah 2,8 ppm, 

dan konsentrasi yang tidak menimbulkan efek pada janin adalah 11 ppm. Dapat dikatakan 

konsentrasi merkuri 11 ppm adalah ambang batas tinggi bagi perempuan hamil, yang tidak 

menimbulkan kerusakan pada tubuh janin. Sedangkan, di Kalimantan Timur konsentrasi 

merkuri pada perempuan dalam batas sangat aman, yaitu 1,42 ppm, demikian pula pada 

laki-laki dan anak. Di Kalimantan Tengah konsentrasi merkuri pada anak, cukup tinggi, yaitu 

10,77 ppm. Hal ini terjadi, karena di Kalimantan Tengah anak-anak ikut ibu atau orang tua 

mereka ke areal penambangan, baik untuk bermain maupun ikut mendulang emas. 

Jepang mempunyai pengalaman buruk dengan pencemaran merkuri di Teluk 

Minamata pada tahun 1900an, yang menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat dan 

kelahiran bayi-bayi cacat. Agar peristiwa ini tidak terulang lagi maka pemerintah Jepang 

menentukan standar konsentrasi pada rambut masyarakatnya, yaitu 5 ppm untuk laki-laki 

dan 2 ppm untuk perempuan. Maka konsentrasi merkuri pada rambut penambang di 

Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Halmahera sudah pada level yang cukup 

memprihatinkan. 

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya konsentrasi merkuri dalam tubuh 

penambang adalah minimnya pengetahuan penambang emas rakyat dan keluarganya 

tentang bahaya merkuri pada kesehatan. Maka telah dilakukan penyuluhan kepada 

penambang, perempuan dan anak tentang bahaya paparan merkuri pada tubuh. Sasaran 

utama penyuluhan bahaya merkuri adalah perempuan dan anak karena mereka adalah agen 

perubahan yang efektif untuk mengubah persepsi dalam keluarga bahwa merkuri adalah 

bahan beracun dan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan perempuan dan 

keluarganya, serta generasi penerusnya. 

Proram kesadaran merkuri (mercury awareness program) telah dilaksanakan untuk 

meningkatkan kesadaran perempuan dan anak akan bahaya merkuri. Penyuluhan dilakukan 

ke penambang emas, kelompok pengajian ibu-ibu dan di sekolah tingkat SD, SMP dan SMA. 

Media yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan adalah dengan 

menggunakan video dan poster. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di seluruh areal 

penelitian, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Halmahera. 

Pengetahuan akan bahaya merkuri, diharapkan akan mengubah prilaku perempuan dalam 

menyimpan dan memegang merkuri. Setidaknya menyimpan merkuri tidak di dalam kamar 

tidur dan disimpan dalam wadah tertutup rapat agar uap merkuri tidak terlepas memenuhi 

ruangan. Anak-anak di sekolah juga diharapkan akan menyampaikan ke orang tua mereka 

bahwa merkuri adalah bahan beracun yang membahayakan kesehatan seluruh anggota 

keluarga. Melalui pendidikan kepada anak-anak diharapkan perubahan sikap pada merkuri 

akan lebih efektif dan lebih berkelanjutan. 

Gambar 6. Penyuluhan dan pengambilan sampel rambut 
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Keterlibatan perempuan dan anak-anak di pertambangan emas adalah karena 

kondisi ekonomi yang memaksa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dapat 

dikatakan, bahwa perempuan yang terlibat di pertambangan emas rakyat, juga merupakan, 

penyebab terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran air raksa, yang pada akhirnya 

kerusakan dan pencemaran lingkungan menimbulkan permasalahan atau kesulitan baru 

bagi perempuan. Namun karena kebutuhan uang tunai (cash money) yang mendesak maka 

kesulitan atau beban tambahan tersebut tidak dihiraukan oleh para penambang 

perempuan. 

Perempuan sebagai penambang emas rakyat di Kalimantan Tengah, di Kalimantan 

Timur dan Halmahera tidak menunjukkan perubahan sikap dan prilaku yang diperkirakan 

dalam teori gender ekofeminisme, seperti sifat berkompetisi, self center dan dominasi atau 

memudarnya kualitas feminine, yang menyebabkan menurunnya sikap pengasuhan, cinta 

dan pemeliharaan. Berdasarkan pengamatan selama penelitian, perempuan di 

pertambangan emas rakyat tetap menunjukkan kualitas feminine mereka, seperti cinta, 

pengasuhan dan pemeliharaan kepada anak-anak mereka. Hal ini ditunjukkan, setelah 

penyuluhan bahaya merkuri disampaikan, serta merta para perempuan bersedia diambil 

sampel rambutnya untuk diuji kandungan merkuri pada rambut mereka, demikian pula para 

ibu mengijinkan rambut anaknya untuk diuji pula. Hal ini menunjukkan, bahwa perempuan 

atau ibu sangat mementingkan kesehatan dirinya dan anak-anak mereka. 

Kesimpulan 

1. Kerusakan badan sungai dan pencemaran merkuri menyebabkan beban tambahan bagi 

perempuan yang harus menyediakan air bersih dan makanan untuk keluarga. 

Perempuan yang terjun di pertambangan emas rakyat tidak menunjukkan gejala 

memudarnya kualitas feminin sehingga tidak mendukung teori gender ekofeminisme. 

2. Konsentrasi merkuri dalam air sungai antara 0,0023 — 0,188 ppm, atau 1-94 kali diatas 

nilai ambang batas yang diijinkan untuk air sungai (PP 82/2001), yaitu 0,002 ppm. 

3. Konsentrasi merkuri pada tubuh ikan antara 1,03 — 1,76 ppm, atau 2-3,5 kali di atas 

ambang batas yang diijinkan Badan POM, yaitu 0,5 ppm. 

4. Konsentrasi merkuri pada perempuan di Halmahera memiliki konsentrasi merkuri yang 

paling tinggi dibandingkan dengan perempuan dilokasi penelitian yang lain, yaitu 18,73 

ppm, sedangkan di Kalimantan Tengah adalah 7,32 ppm, dan di Kalimantan Timur adalah 

1,42 ppm. Ambang batas aman konsentrasi merkuri bagi perempuan di Jepang adalah 2 

ppm, dan menurut WHO ambang batas aman untuk janin adalah 2,8 ppm, dan batas 

tidak menimbulkan efek pada janin adalah 11 ppm. Hal ini menunjukkan pencemaran 

merkuri di lingkungan telah menyebabkan tingginya konsentrasi merkuri dalam tubuh 

perempuan. 
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