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ABSTRACT

The disposal of mercury (Hg) and cyanide (CN) in the gold mining activities at Kao 
Bay - North Halmahera Regency, can cause habitat damage and contamination / 
poisoning and death of various types of biota that live around the area, including fish 
and humans. Therefore the aim of this study was to determine the content of mercury 
(Hg) and cyanide (CN) in water consumption and some types of fish catches around 
the Gulf of Kao and the level of appropriateness for consumption. Location of fish 
sampling was conducted near the river estuary in the Taolas Cape at Kao Bay (station 
1) and Akesone Cape (station 2). The analysis of heavy metal content in water and the 
fish was done at the Bogor Agricultural University Limnology Laboratory using AAS 
method. Samples of fish that contained measurable mercury and cyanide were white 
shrimp fish (Panaeus merguensis) and Biji Nangka fish/Upeneus sp. (group demersal 
fish),  red Snapper/Lutjanus sp. and Belanak/Mugil sp. (Groups of pelagic fish). The 
laboratory results showed that mercury (Hg) and cyanide (CN) in sea water around 
the Gulf of Kao is still below the threshold limit (0.0002 ppm Hg, and CN 0.001 ppm). 
The content of mercury (Hg) in the liver in 4 types of fish was higher (0.13 to 0.51 ppm) 
compared to the flesh (0.02 to 0.19 ppm). The highest fish liver content of mercury was 
Biji Nangka fish (Upeneus sp) (from 0.45 to 0.51). The content of cyanide (CN) in the 
liver was also higher (6.6 to 12.3 ppm) than in meat (5.7 to 5.8 ppm). Referring to the 
standard intake of mercury on the human body as defined by WHO, the Red Snapper 
fish and Belanak fish were unsafe or not feasible for consumption. Meat, fish, shrimps 
and Biji Nangka fish/Upeneus sp. were still suitable for the maximum consumption of 
300 grams / day. Since the average fish consumption by communities surrounding the 
Gulf of Kao is 700 grams / day, the mercury entering the body has already exceeded 
safe levels.
Key Words : mercury, cyanide, fish consumption, Kao Bay.

PENDAHULUAN
Kawasan pesisir Kabupaten Halmahera 

Utara, terutama kawasan pesisir Teluk Kao 
memiliki kekayaan sumberdaya hayati dan non-
hayati yang cukup tinggi. Keanekaragaman dan 
kekayaan sumberdaya tersebut memberikan 
manfaat ekologis dan ekonomi yang sangat 
besar bagi kesejahteraan masyarakat dan 
keberlanjutan sumberdaya. Berbagai biota 
hidup dan berkembang di kawasan tersebut, 
antara lain: mangrove, terumbu karang, ikan, 
lamun dan lain-lain, sehingga kawasan tersebut 
menjadi wilayah penangkapan dan budidaya ikan 
yang cukup potensial bagi masyarakat yang ada 
disekitarnya. 

Kekayaan sumberdaya non hayati yang 
ada di kawasan tersebut terdiri dari berbagai 
jenis mineral bahan tambang yang memiliki 
nilai ekonomi tinggi, terutama emas dan perak. 
Besarnya potensi emas di kawasan tersebut 
menjadi daya tarik berbagai pihak untuk 
mengeksploitasi baik secara legal maupun ilegal.  
Mineral tersebut telah dieksploitasi sejak tahun 
1998 oleh PT. Nusa Halmahera Mineral   (PT.
NHM) dengan luas wilayah tambang 1.672.968 
Ha. Disamping itu juga ada penambangan 
emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/ 
penambangan emas tanpa izin (PETI). 

Besarnya  manfaat  ekonomi  dar i 
eksploitasi bahan mineral tersebut tidak dapat 
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menutupi dampak negatif yang ditimbulkan bagi 
lingkungan dan kesehatan masyarakat yang ada 
disekitarnya. Proses penambangan dan ekstraksi 
mineral terutama emas menggunakan berbagai 
bahan kimia yang cukup merusak lingkungan 
dan berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti 
merkuri dan sianida. Kedua bahan kimia tersebut 
akan menjadi limbah bersama dengan lumpur dan 
dibuang di sepanjang sungai kemudian bermuara 
di laut. 

Berdasarkan  laporan Dinas Kelautan dan 
perikanan (2007), bahwa sedimen yang masuk 
ke laut diduga mengandung bahan pencemar 
logam berat dan sianida yang telah melebihi 
ambang batas yang diperbolehkan, sehingga 
daerah tersebut tidak bisa dikembangkan sebagai 
areal peruntukkan budidaya perikanan  Logam 
berat yang terkonsumsi oleh biota termasuk ikan 
konsumsi akan mengalami bioakumulasi di dalam 
tubuhnya. Sehingga jika biota atau ikan tersebut 
di konsumsi oleh manusia, maka akumulasi logam 
tersebut yang cukup tinggi, dapat menyebabkan 
berbagai jenis penyakit dan kematian (Hutagalung. 
1984).  Pencemaran oleh logam berat semakin 
banyak mendapat perhatian masyarakat. Hal ini 
mungkin disebabkan kekuatiran masyarakat akan 
terjadi kasus seperti terjadi pada masyarakat Teluk 
Buyat di Sulawesi Utara.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan suatu studi yang 
sistematis melalui kegiatan penelitian untuk 
mengetahui kandungan logam berat Hg dan CN 
di perairan Teluk Kao dan dalam tubuh ikan 
hasil tangkapan nelayan di Teluk Kao. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi yang lengkap kepada masyarakat, 
pemerintah dan steakholder lainnya, apakah  hasil 
tangkapan nelayan  dari Teluk Kao masih layak 
dikonsumsi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Analisis Kandungan Merkuri 

(Hg) dan Sianida (CN) Pada Beberapa Jenis 
Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Teluk Kao, 
Halmahera Utara ini  dilakukan pada tahun 2010, 
pengambilan data lapangan dan laboratorium 
dilakukan  selama 4 bulan (bulan Maret sampai 

Juni). Lokasi pengambilan sampel  ikan dilakukan 
di dekat muara sungai yang ada di Teluk Kao yaitu 
Tanjung Taolas (stasiun 1) dan Tanjung Akesone 
(stasiun 2), Kecamatan Kao Teluk Kabupaten 
Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara. 
Analisis kandungan logam berat pada sampel ikan 
dilakukan di  Laboratorium Limnologi Institut 
Pertanian Bogor. 

Metode survey digunakan untuk 
mengamati pencemaran logam berat Sianida (CN) 
dan Merkuri (Hg) pada beberapa jenis ikan di 
Teluk Kao. Data yang diambil berupa data primer 
dan sekunder.  Data primer diperoleh langsung 
dari lapangan dan hasil analisis laboratorium, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi 
terkait, laporan penelitian terdahulu serta bahan 
bacaan lainnya. 

Tahapan Penelitian
Pengambilan sampel air di lokasi penelitian 

dilakukan untuk pengukuran kandungan logam 
berat pada perairan. Penangkapan ikan disekitar 
lokasi penelitian dilakukan menggunakan sero 
dan pancing. Ikan hasil tangkapan di identifikasi 
dan dihitung jumlahnya. Beberapa jenis ikan 
hasil tangkapan di uji kandungan merkuri dan 
sianida dalam tubuhnya. Pemilihan ikan tersebut 
didasarkan pada jumlahnya paling dominan, 
banyak dikonsumsi masyarakat dan perwakilan 
kelompok ikan demersal dan pelagik. Dalam hal 
ini adalah  Udang putih/ Panaeus merguensis dan 
ikan Biji nangka/ Upeneus sp (kelompok ikan 
demersal) dan  ikan Kakap merah/ Lutjanus sp. 
dan Belanak/ Mugil sp. (kelompok ikan pelagis).  
Bagian ikan yang di uji adalah hati dan dagingnya 
yang telah direndam dengan larutan asam (HCI04, 
HNO3) dan didestruksi dan dipanaskan hingga 
larutan menjadi jernih. Kemudian dilakukan 
pengukuran kandungan merkuri dan sianida 
dengan metode AAS. Penentuan kelayakan 
konsumsi ikan dilakukan dengan mengacu pada 
aturan standar keamanan makanan.

HASIL & PEMBAHASAN

Keragaman Jenis Ikan dan Kandungan Hg 
dan CN di Perairan Teluk Kao

Penambangan emas di sekitar perairan 
Teluk Kao dilakukan sejak tahun 1988 dalam 
skala besar oleh dua perusahaan besar, yaitu 
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PT NHM dan PETI. PT NHM melakukan 
ekstrasi emas dengan logam berat cianida 
(CN). Sedangkan PETI menggunakan merkuri 
(Hg). Minimnya pengolahan limbah yang 
dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, besar 
kemungkinan pembuangan limbah langsung 
dibuang ke aliran sungai yang mengalir melewati 
kedua lokasi penambangan dan bermuara ke 
Teluk Kao. Dengan demikian, limbah berupa Hg 
dan CN yang digunakan untuk mengekstrak emas 
pada akhirnya akan bermuara ke perairan Teluk 
Kao. Jika hal ini terbukti, maka kelimpahan ikan 
akan berkurang dan akhirnya dapat mengancam 
mata pencaharian nelayan yang beroperasi 
di perairan Teluk Kao. Bahkan perairan yang 
kandungan logam beratnya telah melampaui 
batas ambang (threshold) yang diperbolehkan 
dapat menyebabkan kematian massal bagi ikan 
seperti halnya pada berbagai kasus di perairann 
Indonesia. 

Berdasarkan hasil penangkapan ikan 
dengan serok dan pancing  di Tanjung Taolas 
(stasiun 1) sebanyak 36 ekor yang terdiri dari 
11 spesies, yang didominasi oleh Kakap Merah/
Lutjanus sp. (33 %),Biji nagka/Upeneus sp 
(17%) dan Udang putih/ Panaeus merguensis 
(17 %), sedangkan di Tanjung Akesone (stasiun 
2) ditemukan 31 ekor terdiri dari 9 spesies,  yang 
didominasi oleh Belanak/Mugil sp.(32 %), Biji 
nagka/Upeneus (19%) dan  Udang putih /Panaeus 
merguensis (19 %). Berdasarkan hal tersebut 
terlihat bahwa udang putih dan ikan biji nangka 
dominan tertangkap di kedua daerah penangkapan 
walaupun jarak kedua daerah penangkapan cukup 
jauh (3.6 km). Hal ini menunjukkan bahwa 
udang putih dan ikan biji nangka kemungkinan 
besar memiliki daya adaptasi yang lebih baik 
dibandingkan dengan jenis ikan lain seperti kakap 
merah yang hanya dominan di Tanjung Taolas 
dan belanak yang hanya dominan di Tanjung 
Akesone.

Kajian tentang kandungan logam berat 
merkuri (Hg) diperairan Teluk Kao sudah pernah 
dilakukan oleh LIPI Ambon (2007) sedangkan  
sianida (CN) belum pernah dilakukan, baik 
sebelum maupun sesudah PT NHM dan PETI 
beroperasi. Penelitian ini merupakan studi awal 
yang diharapkan dapat memberikan informasi 
tentang kandungan Hg dan CN di perairan Teluk 

Kao, termasuk kandungan yang terdapat dalam 
tubuh ikan yang tertangkap dari perairan tersebut. 
Berdasarkan uji laboratorium terhadap air laut, 
kadar Hg pada 2 stasiun pengamatan (Tanjung 
Taolas dan Akesone) adalah sama, yaitu 0.0002 
ppm, dan kadar CN  0,001 ppm  baik di Tanjung 
Taolas maupun Akesone. 

Hasil ini jika dibandingkan dengan 
baku mutu air golongan C sesuai kep-20/
MENKLH/1/1990, tentang pedoman penetapan 
baku mutu lingkungan untuk air golongan C 
yaitu 0,002 ppm untuk Hg dan 0,02 ppm untuk 
CN. Masih dikategori rendah. Namun demikian, 
keberadaan logam berat yang masih dalam 
kategori rendah dalam suatu perairan tidak selalu 
mengindikasikan bahwa kandungan logam berat 
dalam tubuh ikan juga masih rendah. Bahkan 
menurut Suproyono (2007),  kadar logam berat 
dalam tubuh ikan dan tumbuhan yang terdapat di 
peairan dapat mencapai 100.000 kali lebih tinggi 
dibandingkan dengan kadar logam berat di dalam 
perairan itu sendiri.

Kandungan Merkuri (Hg) dan Sianida pada 
Ikan

Uji  laboratorium dilakukan terhadap 
empat jenis ikan yang dominan tertangkap di dua 
stasiun pengamatan dan yang banyak dikonsumsi, 
yaitu terhadap ikan kakap merah, belanak, udang 
putih dan ikan biji nangka. Hasil uji laboratorium 
menunjukkan bahwa secara umum kandungan 
logam berat pada hati ikan lebih tinggi dibanding 
pada dagingnya (tabel 1). Hal ini terkait dengan 
fungsi hati sebagai organ yang mendetoksifikasi 
racun dan filtrasi partikel yang larut dalam 
darah. 
Tabel 1: Kandungan merkuri (Hg) pada organ hati 

dan daging ikan yang di tangkap di lokasi 
penelitian.

No Jenis Ikan
Kandungan Merkuri (Hg)

Hati (ppm) Daging (ppm)
1 K a k a p 

merah
0,13 – 0,38 0,06 – 0,19

2 Belanak 0,16 – 0,36 0,05 – 0,25
3 U d a n g 

putih
0,02 – 0,02

4 B i j i 
Nangka

0,45 – 0,51 0,03 – 0,04

Berdasarkan tabel di atas (tabel 1) dapat 
diketahui bahwa kandungan merkuri pada Biji 
nagka atau kelompok ikan demersal lebih tingggi 
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di ikan kakap maupu ikan belanak (kelompok 
pelagik). Hal tersebut dimungkinkan karena 
aktivitas organ hati biota atau ikan demersal 
lebih lamban terutama dalam proses sirkulasi dan 
detoksifikasi, ini terkait dengan lebih rendahnya 
suhu dan lebih tingginya tekanan air di bawah.   

Kadar merkuri pada daging ikan yang 
tertangkap di Tanjung Taolas paling tinggi pada 

ikan kakap merah (0,12ppm) dan paling rendah 
pada udang putih (0,002 ppm). Sedangkan 
kandungan merkuri (Hg) pada ikan yang 
tertangkap di Tanjung Akesone paling tinggi 
terdapat pada ikan Belanak (0,13 ppm) dan paling 
rendah Udang putih (0,002 ppm) (Gambar 1). 

Gambar 1.  Kadar merkuri (Hg) pada daging ikan yang tertangkap dari Tanjung Taolas  
(stasiun pengamatan 1) dan Tanjung Akesone (stasiun pengamatan 2).

Sianida (CN) yang  kadarnya cukup 
tinggi pada tubuh biota perairan seperti ikan, 
dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan 
metabolisme dalam organ biota itu sendiri, 
bahkan  menyebabkan kematian. Menurut EPA 
(1978), sianida juga mengalami biokosentrasi 
kompleks pada ikan. Dampaknya selain pada 
biota air juga dapat berpengaruh pada manusia 
yang mengkonsumsi biota yang mati seperti 
ikan, kerang dan udang, karena senyawa racun 
dalam tubuh ikan akan terakumulasi dalam 
tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengukuran 
kandungan sianida pada ikan ditemukan bahwa 
secara umum kandungan sianida (CN) pada organ 
hati ikan relatif lebih tinggi dibandingkan pada 
dagingnya (Gambar 2), sama dengan akumulasi 
logam merkuri. 

Secara umum kandungan sianida (CN) 
pada ikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
kandungan merkuri (Hg). Kondisi tersebut 
dimungkinkan terkait dengan besarnya jumlah 
yang digunakan dan dibuang. Berdasarkan hasil 
wawancara bahwa sebagian bahan yang digunakan 
dalam proses ekstraksi emas yang dilakukan 

oleh PT. NHM adalah sianida sedangkan proses 
menggunakan ekstraksi pada PETI sebagian 
besar menggunakan merkuri (Hg). Dengan 
demikian volume sianida yang terbuang lebih 
besar dibandingkan merkuri.

Tabel 2:  Kandungan Sianida pada organ hati dan 
daging ikan yang di tangkap di lokasi 
penelitian.

No Jenis Ikan
Kandungan Sianida (Hg)

Hati (ppm) Daging 
(ppm)

1 K a k a p 
merah 0,13 – 0,38 0,06 – 0,19

2 Belanak 0,16 – 0,36 0,05 – 0,25

3 Udang putih 0,02 – 0,02

4 Biji Nangka 0,45 – 0,51 0,03 – 0,04
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Gambar 2  Kandungan  s i an ida  (CN)  pada 
bagian daging ikan yang tertangkap 
d a r i  Ta n j u n g  Ta o l a s  ( s t a s i u n 
pengamatan 1) dan Tanjung Akesone  
(stasiun pengamatan 2).

Kelayakan Ikan Konsumsi
Mengacu pada standar WHO dalam 

Darmono (2008) tentang jumlah merkuri yang 
boleh masuk ke tubuh manusia berdasarkan PTWI 
(Provisional Toreable Weekly Intake). Dimana 
jumlah merkuri yang diperbolehkan masuk ke 
dalam tubuh manusia selama satu minggu adalah 
0,3 ppm total merkuri atau 0,2 ppm metil merkuri 
Tabel 1 Kadar merkuri pada bagian daging dan hati ikan, kaitannya dengan tingkat kelayakan konsumsi

No Jenis Ikan
Rata-rata kadar Hg (ppm) 

pada ikan Treshold
Hg (ppm)

Tingkat kelayakan konsumsi ikan

Daging Hati Daging Hati

1
2
3
4

Kakap Merah
Belanak
Biji Nangka
Udang Putih

0,12
0,13
0,03
0,02

0,23
0,25
0,51

-

0,5
Layak
Layak
Layak
Layak

Layak
Layak
Tidak layak

-

per minggu per 70 kg berat badan atau 0.04 ppm/
hari. Dengan demikian ikan Kakap merah dan 
Belanak tidak aman dikonsumsi, walapun hanya 
hanya berupa daging. Sedangkan daging ikan Biji 
nangka dan Udang putih masih aman atau layak 
untuk dikonsumsi dengan syarat rata-rata 1 ekor 
per hari atau 300 gram/hari.

Hal tersebut sangat sulit untuk dijalankan 
karena sebagian besar masyarakat yang tinggal 
di sekitar Teluk Kao menjadikan ikan sebagai 
menu utama dalam pemenuhan gizi. Rata-rata 
satu orang dewasa dengan berat badan 50–80 kg 
mengkonsumsi ikan sebanyak 700 gram perhari. 
Hal ini berarti logam berat yang masuk ke dalam 
tubuh sudah melebihi standar kelayakan atau 
kemanan. Tingginya kandungan logam berat di 
dalam tubuh akan menyebabkan keracunan dan 
kematian.  Kadar merkuri (Hg)  dan sianida (Hg) 
rata- rata pada ikan yang tertangkap dari perairan 
Tanjung Taolas dan Akesone  yang dibandingkan 
dengan nilai threshold dapat dilihat pada tabel 1 
dan 2.

Kandungan merkuri yang ditemukan 
pada bagian hati ikan biji nangka telah melebihi 
ketentuan nilai maksimum sebagaimana 
disyaratkan oleh WHO. Kadar merkuri yang 

ditemukan pada bagian hati rata-rata sebesar 
0,51 ppm, padahal batas maksimum yang 
diperbolehkan hanya 0,3 ppm

Tabel 2 Kadar Sianida pada bagian daging dan hati ikan, kaitannya dengan tingkat kelayakan konsumsi

No Jenis Ikan
Rata-rata kadar Hg 

(ppm) pada ikan Treshold
CN (ppm)

Tingkat kelayakan konsumsi ikan

Daging Hati Daging Hati
1
2
3

Kakap Merah
Belanak
Udang Putih

5,8
5,7
7,3

12,3
6,0

--

1,52 Tidak layak
Tidak layak
Tidak layak

Tidak layak
Tidak layak

-
Kandungan sianida yang ditemukan 

pada bagian  daging dan  hati kakap merah, 
belanak dan biji nagka telah melebihi ketentuan 
nilai maksimum sebagaimana disyaratkan oleh 
WHO. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
1. Kandungan merkuri (Hg) dan sianida (CN) 

pada air laut Teluk Kao masih tergolong 
rendah atau dibawah baku mutu.
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2. Kandungan merkuri (Hg) dan sianida (CN) 
pada ikan konsumsi yang ditangkap disekitar 
Teluk Kao paling tinggi terakumulasi di 
organ hati dibandingkan daging. Konsentrasi 
kandungan Hg dan CN tersebut sudah 
melebihi ambang batas aman konsumsi.

3. Ikan Kakap merah, ikan Belanak,ikan Biji 
nagka dan udang putih yang tertangkap di 
Teluk Kao sudah tidak layak di konsumsi. 

Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

dampak konsumsi ikan yang mengandung 
merkuri (Hg) dan sianida (CN) pada 
masyarakat yang ada di sekitar Teluk Kao.

2. Konsumen ikan laut   untuk t idak 
mengkonsumsi ikan laut dari perairan Teluk 
Kao 

3. Bagi petani ikan dan nelayan disarankan 
untuk tidak melakukan kegiatan budidaya 
dan penangkapan ikan di perairan Teluk 
Kao, terutama di sekitar tanjung Taolas dan 
Akesone. Bila dirasakan perlu, petani ikan 
dan nelayan dapat berganti profesi

4. Pemerintah harus melakukan tindakan 
mit igasi  dan pemantauan terhadap 
lingkungan Teluk Kao 
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