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ABSTRAK 

Penggunaan merkuri (Hg) dan sianida (CN) dalam aktivitas penambangan emas di 
Teluk Kao Kabupaten Halmahera Utara dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 
perairan yang akan mengakibatkan terganggunya flora dan fauna  yang hidup disekitar 
kawasan tersebut,. Tujuan penelitian ini adalah   mengetahui Penyebaran Merkuri (Hg) 
dan Sianida (CN)   yang terdapat dalam perairan Teluk Kao, dengan pengambilan 
sampel air laut yang di mulai dari sebelah Utara Teluk Kao (Stasiun 1, Woyam Doro) 
sampai daerah Tengah (Stasiun 5, Taolas) Sedangkan analisis kandungan logam berat 
dan Sianida pada air dilakukan di Laboratorium Limnologi Institut Pertanian Bogor 
menggunakan metode AAS. Berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa 
kandungan merkuri (Hg) yaitu konsentrasi Hg pada stasiun 1 sampai stasiun 5 memiliki 
nilai berkisar yaitu 0.00007 – 0.0001 ppm sedangkan sianida memiliki nilai berkisar 
0.003 ppm – 0.008 ppm. Konsentrasi merkuri (Hg) dan sianida (CN) di Teluk Kao 
masih dapat dikategorikan pada level rendah, jika dibandingkan dengan baku mutu air 
golongan C sesuai Kep 20/MENKLH/I/1990, tentang pedoman penetapan baku mutu 
lingkungan untuk air golongan C yaitu 0,002 ppm untuk Hg dan 0,02 ppm untuk CN 
Kata Kunci: Merkuri, Sianida, Perairan Teluk Kao.

ABSTRACT

The use of mercury (Hg) and Cyanide (CN) in gold mining activity can generate 
environmental pollution in Kao bay regency of Halmahera Utara. It will disturb the 
ecosystem of the living around the area.  The purpose of this study is to find out the 
deployment of mercury (Hg) and Cyanide (CN) that are located in Kao bay through 
taking the sampling of the sea water from the north area of Kao bay (Station 1, 
Woyam Doro) until mid area (station 5, Taolas) while the analysis of the heavy metal 
content and cyanide in the water are conducted in Laboratory of Limnology Institut 
Pertanian Bogor by using AAS method. Laboratory results show that mercury content 
which is Hg concentration in station 1 until station 5 have value range from 0.00007 
– 0.0001 ppm whereas cyanide has value range from 0.003 ppm – 0008 ppm. Mercury 
concentration and cyanide (CN) in Kao bay can still be categorized on low level if 
comparing to the water quality standard type C based on Kep 20/MENKLH/I/1990 
about the instruction for water quality standard determination which is 0.002 ppm for 
Hg and 0.02 ppm for CN.
Keywords: Mercury, cyanide, Kao Bay waters

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Teluk Kao merupakan salah satu teluk 

yang terbesar di pulau Halmahera yang berada 

di wilayah Kecamatan Malifut, Kao Teluk, Kao, 
kao Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kabupaten Halmahera Barat. Teluk ini memiliki 
karkateristik tersendiri karena keunikan bentuk 
teluk seperti kantung dengan diameter teluk  
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15 km2, memiliki potensi sumberdaya pesisir 
dan laut yang besar dan beragam. Pesisir dan 
laut dikenal sebagai kawasan alam yang sangat 
potensial untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
Pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya dari 
sisi sumber daya perikanan, sumber daya  mineral 
dan tambang, sumber daya bahan obat-obatan, 
sumber daya energy alternative, pertahanan 
keamanan dan pariwisata (Dahuri, et al.1996). 
disisi lain ekosistem pesisir dan laut yang 
merupakan himpunan integral dari komponen 
hayati dan nirhayati yang saling berintgrasi secara 
fungsional, merupakan ekosistem yang unik, 
saling terkait, dinamis dan produktif.

Kawasan Teluk kao, terdapat perusahan 
pertambangan emas, yaitu PT. Nusa Halmahera 
Mineral   (PT.NHM) yang telah beroperasi sejak 
Tahun 1996 dengan luas wilayah 1.672.968 Ha. 
Disamping itu juga ada penambangan emas ilegal 
yang dilakukan oleh masyarakat/ penambangan 
emas tanpa izin (PETI).  Awalnya kawasan Teluk  
kao  memiliki potensi sumberdaya kelautan yang 
cukup tinggi dan merupakan andalan kegiatan  
perekonomian di sektor perikanan karena 
90 % masyarakat adalah nelayan.  Aktivitas 
penambangan ini secara langsung maupun tidak 
langsung memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan fisik, kimia, biologi dan sosial budaya 
masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
oleh team Amdal PT.NHM (2006) menyimpulkan 
bahwa potensi beberapa sumberdaya ikan 
ekonomis penting, seperti ikan teri, teripang, 
dan cumi-cumi di wilayah Teluk Kao. Pada 
massa sebelum PT NHM beroperasi (sebelum 
tahun 1996), potensi sumberdaya ikan tersebut 
cukup melimpah diwilayah ini yang menjadi 
matapencarian utama bagi masyarakat  nelayan 
yang menetap di sepanjang Teluk Kao. Namun 
setelah beroperasi PT.NHM, hasil tangkapan 
nelayan menurun drastis bahkan nelayan bagan 
tidak beroperasi lagi karena mereka sulit untuk 
memperoleh tangkapan.

R a n d u  d a r i  M e d i a  R e l a t i o n  & 
Communication Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) melalui siaran persnya 
pada 3 Maret 2007 juga mengemukakan bahwa 
sumber penghidupan masyarakat nelayan di Teluk 
Kao semakin sulit karena pencemaran sungai. 

Sebelum PT. NHM beroperasi setidaknya terdapat 
150 unit bangan yang beroperasi di Teluk Kao dan 
menghasilkan sekitar 3-6 ton ikan teri pe runit 
bagan setiap hari. Setiap  unit bagan di Teluk Kao 
dapat memperkerjakan sekitar 15 orang dengan 
penghasilan Rp 200.000 per orang/hari. Oleh 
karena itu. Dengan tidak beroperasinya bagan 
akibat hilangnya ikan teri di Teluk Kao, maka 
semakin berkurangnya hasil tangkapan nelayan 
setempat sampai 75 persen dari kurang lebih 
2.250 nelayan. 

Lingkungan perairan Teluk Kao diduga 
mendapat tekanan yang cukup besar.  Dengan 
kehadiran dan aktivitas pertambangan di kawasan  
Teluk kao  dan berbagai dampak  negatif terhadap 
pendapatan masyarakat nelayan. Ada beberapa 
sungai yang bermuara di Teluk kao yang pada 
bagian hulunya terdapat aktivitas penambangan 
emas yang dilakukan oleh PT.NHM pada 
bagian hulu Desa Tabobo menggunakan CN 
dalam pengelolaan tambang emas. Sedangkan 
pada bagian hulu beberapa desa disekitar 
teluk kao terdapat penambangan emas tanpa 
izin (PETI) yang menggunakan Hg dalam 
pengelolaan penambangan emas. Perairan Teluk 
Kao diindikasikan sudah tercemar dengan logam 
berat dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI 
Ambon (2007),  Diperoleh kisaran merkuri 
(Hg): 0,00008-0,00387 Âµg/l, dengan rata-rata 
sebanyak Hg 0,00044 Âµg/l. Nilai terbesar 
(0,00387 Âµg/l) berada di sekitar P. Bobale di 
Teluk Kao.  Kadar logam berat merkuri (Hg) di 
perairan Pulau Bobale sekitar Teluk Kao telah 
melewati ambang batas yang diperbolehkan untuk 
pengembangan perikanan, perlu mendapatkan 
perhatian serius dari pemerintah terutama 
dalam perencanaan pengembangan perikanan. 
(DKP,Halut 2007) Demikian juga dengan hasil 
penelitian Simange.S (2011) menyatakan bahwa 
beberapa jenis ikan hasil tangkapan dari Teluk 
Kao telah tercemar logam  Merkuri dan sianida.

Laju suspensi sedimen lewat sungai-
sungai yang bermuara di Teluk Kao menyebabkan 
tingkat sedimentasi dan kekeruhan yang sangat 
tinggi. Sedimen yang masuk ke laut diduga 
mengandung bahan pencemar logam berat dan 
CN  yang telah melebihi ambang batas yang 
diperbolehkan sehingga daerah tersebut tidak 
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bisa dikembangkan sebagai areal peruntukkan 
budidaya perikanan 

Kegiatan Pertambangan emas akan selalu 
dihadapkan pada masalah sebagai akibat dari tidak 
dapat diperbaharui sumberdaya mineral tersebut 
dan dampak yang ditimbulkan bahan pencemar 
logam berat Sianida (CN) dan merkuri (Hg) selain 
mempengaruhi produksi perikanan juga dapat 
mempengaruhi kesehatan manusia. Tingginya 
kandungan kedua logam   tersebut menyebabkan 
kontaminasi dan akumulasi pada tubuh biota laut 
melalui rantai makanan.    Bahaya yang besar 
bagi manusia dalam bentuk methyl merkuri  akan 
masuk ke tubuh lewat air , ikan, susu dan bahan 
makanan yang terkontaminasi. Karena tingkat 
penyerapannya tinggi ke dalam tubuh, maka 
senyawa  beracun ini bisa menyebabkan berbagai 
penyakit termasuk kanker hingga mengakibatkan 
kecacatan dan kematian. 

Merkuri di perairan jarang sekali terdapat 
dalam bentuk bebas, umumnya terkait dengan 
unsur – unsur lain, terutama dengan klorida 
(Cl), yang senyawanya diperkirakan berbentuk 
(HgCl4)

-2, (HgCl3)
-, (HgCl3Br)-  (Rompas, 1991). 

Kadar logam merkuri dalam air laut sangat rendah 
berkisar antara 0,1-1,2 ppb. Dalam tubuh ikan 
laut Hg berbentuk metil merkuri yang memiliki 
toksitas yang tinggi dan daya ikat yang kuat 
melalui proses enzimatik. Melalui proses rantai 
makanan akan masuk kedalam tubuh manusia 
sehingga menimbulkan efek lethal dengan 
keracunan kronis pada manusia (Palar,1994). 
Sedangkan Sianida yang terdapat di perairan 
terutama berasal dari limbah industri, misalnya 
industri pelapisan logam, industri besi baja 
dan pertambangan emas. Kadar sianida yang 
digunakan dalam pertambangan emas dan perak 
dapat mencapai 250 mg/liter (EPA 1987). Dari 
studi Amdal, ternyata  P.T.NHM, menggunakan 
beberapa jenis sianida dalam mengekstrasi emas 
dan perak dari batuan antara lain: Natrium sianida 
(NaCN) serta beberapa sianida kompleks yang 
sangat berbahaya bagi lingkungan dan makluk 
hidup lainnya.Pelindingan biji emas dilakukan 
dengan penggunaan sianida berkosentrasi relatif 
tinggi yaitu mencapai 1200 ppm NaCN untuk 
memisahkan emas dan perak dari batuan dengan 
berbagai proses dan kemudian sebelum limahnya 

dibuang ke sungai Kobok dilakukan proses 
detoksifikasi (Amdal PT.NHM  2006).

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan 
oleh LIPI (2007) dan Eduward (2008), namun 
dengan lokasi pengambilan sampel yang hanya 
terbatas pada perairan sekitar bobale, Akelamo 
dan Akesahu, karena itu perlu dilakukan 
penelitian lanjutan dengan studi yang sistematis 
melalui kegiatan penelitian untuk mengetahui 
penyebaran Merkuri dan Sianida di sekitar 
Teluk Kao yang dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam pencegahan penurunan 
kualitas lingkungan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengetahui Zona Penyebaran Merkuri 
dan Sianida sehingga penyebarluasan logam 
berbahaya ini dapat diantisipasi sedini mungkin, 
serta wilayah yang mengalami penurunan kualitas 
lingkungan dapat dideteksi agar tidak terjadi 
pencemaran yang lebih luas.  

Tujuan  dan Kegunaan Penelitan
Penelitian ini bertujuan untuk   mengetahui 

Penyebaran Merkuri (Hg) dan Sianida (CN) 
yang terdapat dalam perairan Teluk Kao.  
Manfaat penelitian ini antara lain 1). Masukan 
bagi pemerintah dan stakeholder lainnya dalam 
melakukan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan sekaligus membantu dalam proses 
pengambilan keputusan. 2).Masukan bagi nelayan 
dalam melakukan operasi Penagkapan di Teluk 
Kao. 

METODOLOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
 Kegiatan pendataan penyebaran merkuri 

akibat usaha pertambangan emas di Daerah Teluk 
Kao dilakukan dengan tahapan berikut ini :
a) Pengumpulan data sekunder dan penentuan 

lokasi pengambilan contoh geokimia dengan 
pengeplotan rencana lokasi pada wilaya 
kegiatan.

b) Survei lapangan mengikuti pengumpulan 
data dan informasi di daerah penambangan 
dan pengolahan emas, khususnya Kao Teluk, 
Kao dan Kao Utara, 

c) Pengumpulan data geokimia dilakuan dengan 
pengambilan contoh air laut, diambil secara 
sistematis pada muara-muara sungai dengan 
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mempertimbangkan Daerah Aliran Sungai 
dimana terdapat aktivitas pertambangan 
emas. Semua contoh geokimia di analisa 
dengan peralatan AAS di laboratorium 
Limnologi,  Fakultas Perikanan dan kelautan, 
IPB, Bogor

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah
1)  Contoh air dari setiap stasiun
2) Air destilata dan larutan kimia, diantaranya 

adalah HNo3, SnCl2,, HgSO4,, HCI04. untuk 
proses analisis laboratorium

3) Wadah botol Camerer sebagai tempat untuk 
menampung air sampel.

4) Kremerer water sampler, untuk pengambilan 
sampel air

5) Alat spektrofotometer penyerap atom (atom 
absorption spectrophotometer = AAS), untuk 
analisis kandungan logam dan Sianida

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survey, untuk mengamati Sianida (CN) dan 
Merkuri (Hg) pada perairan 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.   
Penelitian ini dibagi dalam empat tahapan, yaitu 
tahap persiapan, pengambilan sampel, analisis 
laboratorium. Sampel air laut diperoleh langsung 
dari teluk kao. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sebaran logam berat dan sianida di 
lokasi penelitian.  

Analisis Data 

a. Analisis Kondisi Logam Berat
1) Mendekstasikan contoh air yang sudah 

diawetkan dengan HNO3 pekat
2) Mengekstarsi contoh air
3) Menambahkan larutan asam (HCI04, 

HNO3) dengan perbandingan 1:4) ke 
dalam setiap labu, kemudian dikocok 
dan mendiamkan selama satu malam.

4) Mendestruksi contoh tersebut tetapi tidak 
sampai kering, mula-mula dipanaskan 

dengan suhu awal 100˚C sampai uap 
coklat dari nitrat hilang, kemudian me-
naikan suhu sampai 200˚C hingga larutan 
jernih  volume kira-kira 1,2 ml.

5) Mengangkat contoh dan mengencerkan 
menjadi 20 ml dengan menggunakan 
aguades, kemudian larutan dikocok dan 
dibiarkan selama satu malam hingga 
mengendap dan larutan bening.

6) Mengukur kandungan logam berat 
dengan menggunakan AAS.

b. Status Perairan
Hasil sampel logam berat dan Sianida pada 

air kemudian dibandingkan dengan nilai ambang 
batas logam dan sianida yang diperbolehkan 
oleh aturan yang berlaku melalui studi literatur 
sehingga akan didapat suatu kesimpulan kondisi 
perairan di Teluk Kao 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Perikanan Tangkap di Teluk 
Kao

Teluk Kao terletak di Pulau Halmahera 
bagian utara pada posisi 1”25’ U - 0”50’ U 
dan 127”40’ T 128”10’ T, serta berhadapan 
langsung dengan samudera Pasifik. Teluk ini 
merupakan sebuah cekungan dari dua lengan 
bagian utara Pulau Halmahera, melalui sebuah 
ambang dengan kedalaman lebih kurang 40 m 
yang berbatasan dengan Laut Filipina bagian 
selatan (Barmawidjaya et al., 1989). Bagian 
barat dan utara teluk merupakan hamparan luas 
berbentuk dataran rendah yang banyak ditumbuhi 
pohon mangrove dan terdiri dari pantai berpasir. 
Makin ke selatan dan timur, kondisi teluk makin 
menyempit dan merupakan batas berbatu karang 
dengan pantai berpasir antara batu-batu dan hutan 
mangrove.       

Teluk kao memiliki karkateristik tersendiri 
karena keunikan bentuk teluk seperti kantung 
dengan diameter teluk  15 km2.  Teluk ini 
merupakan tempat penangkapan ikan nelayan 
setempat dan terkenal sebagai penghasil udang 
dan ikan teri yang relaitif besar. Teluk kao berada 
di wilayah Kecamatan Malifut, Kao Teluk, Kao, 
kao Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan 
Kabupaten Halmahera Barat (Gambar 1).
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 Gambar 5 Peta Pulau Halmahera dan Teluk Kao
  Sumber : Bapeda Halmahera Utara (2014)

Kandungan Merkuri (Hg)
Kajian tentang kandungan berat logam 

merkuri (Hg) pernah dilakukan oleh Edward 
(2008), sedangkan untuk kandungan sianida (CN) 
di perairan Teluk Kao pernah dilakukan oleh 
Simange, S (2011), Kandungan merkuri yang 
terdektesi di Teluk Kao pada stasiun 1 sampai 
stasiun 5 dengan kisaran antara, 0,0007 mg/I 
– 0,00016 mg/I. Adanya merkuri di lokasi ini 
disebabkan karena adanya kegiatan penambangan 
tanpa izin (Peti) yang dilakukan oleh masyarakat 
dimana ekstrasi emas menggunakan Hg dengan 
cara amalgamasi menggunakan tromol yang 
sering dilakukan pada hulu beberapa sungai di 
daerah Kao Utara dan daerah Malifut, dimana 
aliran sungai ini bermuara di Teluk Kao. Nurhasan 
(1993) mengelompokkan sumber pencemaran 
merkuri dalam dua bagian besar yaitu, berasal 
dari alam dan berasal dari pertambangan. Hg 
biasanya digunakan untuk memisah emas dari 
batuan, umumnya digunakan oleh penambang 
liar disekitar daerah pertambangan. Yang 
limbahnya dibuang ke sungai yang kemudian 
bermuara ke laut (Walhi, 2003) Lebih lanjut 
ditegaskan Rompas (1991) menyatakan bahwa 
secara alamiah merkuri yang terdapat di dalam 
perairan adalah kecil. Peningkatan konsentrasi 
merkuri setelah masuk ke dalam wilayah 
perairan, maka merkuri akan mengalami berbagai 

proses yang disebut ekotoksikologi. Adapun 
kandungan merkuri yang sudah terdeteksi di 
Teluk Kao masih di bawah bakumutu lingkungan, 
Kegiatan pertambangan rakyat secara umum 
diketahui sebagai penyumbang merkuri terbesar 
di lingkungan. Selain itu kegiatan pertambangan 
rakyat secara tidak langsung dapat mengakibatkan 
rusaknya bentang alam dan vegetasi yang ada 
di atasnya. Pengelolaan biji emas pada kegiatan 
pertambangan rakyat secara garis besar terbagi 
dalam dua. Adapun, yaitu proses fisika dan 
proses kimia. Proses secara kimia dengan 
menggunakan merkuri dan merkuri dapat terlepas 
ke lingkungan. Adapun tahapan pengelolaan emas 
pada pertambangan rakyat secara garis besar 
dapat di bagi dalam 3 tahapan : (1) pencucian; 
(2) penaringan; (3) pembakaran. Dari tahapan 
pengelolaan emas, tahap pencucian yang lebih 
berperan dalam masuknya merkuri ke lingkungan, 
terutama lingkungan perairan (sungai dan laut).  
Merkuri di perairan melalui proses metilasi dapat 
berubah bentuk menjadi senyawa organik yang 
dikenal sebagai meetil (CH3Hg) dan dimetil 
merkuri {(CH3)2Hg}. Merkuri berubah bentuk 
menjadi senyawa  organic kini dapat terakumulasi 
dalam rantai makanan.

Terdeteksinya merkuri di Teluk Kao perlu 
mendapat perhatian yang lebih serius, mengingat 
semakin lama kadar merkuri di perairan tersebut 
akan semakin meningkat, dan selanjutnya akan 
terakumulasi dalam rantai makanan. Merkuri 
yang masuk ke dalam manusia pada konsentrasi 
tertentu dapat menimbulkan efek yang berbahaya  
terhadap kesehatan. merkuri dapat dilaporkan 
sebagai perusak kromosom (Anonimous, 1994). 
Hal ini dapat mengakibatkan cacat bawaan pada 
bayi, yang dikenal dengan penyakit Minamata. 
Keracunan merkuri menyebabkan 111 orang 
menjadi cacat dan 43 orang diantaranya meninggal 
(Slamet, 1992). Terakumulasinya merkuri dalam 
rantai makanan akan membahayakan manusia 
yang mengkonsumsi ikan yang telah mengandung 
merkuri sehingga secara tidak langsung dapat 
membahayakan kehidupan generasi mendatang.

Kandungan Sianida
Kandungan sianida yang terdeteksi di 

daerah Teluk Kao berada pada kisaran antara 
0,003 mg/I – 0,008 mg/I. Adanya sianida di daerah 
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ini berasal dari kegiatan pertambangan PT. NHM 
melakukan ekstrasi emas dengan sianida (CN). 
Adanya sianida di lokasi ini karena distribusi 
dari beberapa sungai bermuara di sekitar Teluk 
Kao. Sianida yang terkenal sebagai senyawa 
beracun dapat terakumulasi pada ikan terutama 
pada organ hati dan perut, yang terdapat pada air 
sebagai HCN. Terakumulasinya sianida dalam 
rantai makanan bila sampai kepada manusia 
dapat menimbulkan keracunan dan merusak 
organ hati.

Keberadaan Merkuri (Hg) dan Sianida 
(CN) yang berada diperairan Teluk Kao oleh 
karena penggunaan oleh PT. NHM dalam 
proses sianida ektrasi emas dan oleh PETI yang 
menggunakan Hg dalam ekstrasi emas. Ini terlihat 
dari uji laboratorium terhadap air laut pada 5 
stasiun pengamatan yaitu konsentrasi Hg pada 
stasiun 1 sampai stasiun 5 memiliki nilai berkisar 
yaitu 0.00007 – 0.0001 ppm sedangkan sianida 
memiliki nilai berkisar 0.003 ppm – 0.008 ppm. 
Menurut Supriharyono (2007) kadar logam dalam 
ikan dan tumbuhan dapat mencapai 100.000 kali 
dari kadar logam di dalam air disekitarnya.

Perairan yang kandungan logam beratnya 
telah melampaui batas ambang (threshold) yang 
diperbolehkan dapat menyebabkan kematian 
massal bagi ikan seperti halnya pada berbagai 
kasus di perairan Indonesia. Penambangan emas 
di sekitar perairan di Teluk Kao dilakukan sejak 
tahun 1998 dalam skala besar oleh perusahaan 
besar, yaitu PT. NHM dan PETI. PT. NHM 
melakukan ekstrasi emas dengan logam berat 
sianida (CN), sedangkan PETI menggunakan 
merkuri (Hg). Dengan minimnya pengolahan 
limbah yang dilskukan oleh kedua perusahaan 
tersebut, maka berbagai lembaga swadaya 
masyarakat (LSM) telah mulai mempertanyakan 
kualitas perairan Teluk Kao. Kekuatiran ini sangat 
beralasan karena sungai-sungai mengalir melewati 
kedua lokasi penambangan semuanya bermuara 
ke Teluk Kao. Dengan demikian, limbah berupa 
Hg dan CN yang digunakan untuk mengekstrasi 
emas akan pada akhirnya akan bermuara ke 
perairan Teluk Kao. Dengan pengambilan 
sampel air laut yang di mulai dari sebelah Utara 
Teluk Kao (Stasiun 1) sampai daerah Tengah 
(Stasiun 5) dengan hasil menunjukkan bahwa 

titik-titik pengambilan sampel ini dimana tingkat 
penyebaran Merkuri dan Sianida cukup luas di 
daerah Teluk Kao.
Tabel 3.  Kadar Merkuri (Hg) dan Sianida (CN) 

Dalam Air Laut di Teluk Kao

No. Konsentrasi 
Hg

Konsentrasi 
CN Lokasi

1 0.00016 0.008 Woyam Doro

2 0.00017 0.003 Wangeotak

3 0.00009 0.003 Aketabobo

4 0.00009 0.003 Akesone

5 0.00007 0.004 Taolas/Kobok
  Sumber : Data Primer diolah 

Konsentrasi merkuri (Hg) dan sianida 
(CN) di Teluk Kao masih dapat dikategorikan 
pada level rendah, jika dibandingkan dengan baku 
mutu air golongan C sesuai Kep 20/MENKLH/
I/1990, tentang pedoman penetapan baku mutu 
lingkungan untuk air golongan C yaitu 0,002 ppm 
untuk Hg dan 0,02 ppm untuk CN (Lampiran). 
Kandungan merkuri (Hg) dari hasil penelitian 
ini lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Edward (2006) 
sebesar 0,001 ppm. Hal ini dimungkinkan karena 
waktu pengambilan sampel air dilakukan pada 
musim hujan. Dharmono (1995) menyatakan 
bahwa pada musim hujan, kandungan logam 
pada air akan lebih kecil karena proses pelarutan, 
sedangkan pada musim kemarau kandungan 
logam akan lebih tinggi karena logam menjadi 
terkonsentrasi. Hasil penelitian ini terdahulu 
tenyata kandungan merkuri (Hg) dalam air laut 
masih dibawah nilai ambang batas. Namum 
menurut asumsi peneliti, apabila penambang 
emas dan perak di daerah ini berjalan terus, 
maka tidak mungkin kandungan HG dan CN 
pada perairan Teluk Kao akan terus meningkat 
dan terakumulasi hingga melebihi nilai ambang 
batas. 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 Supriharyono, (2007) kadar logam berat 
dalam tubuh ikan dan tumbuhan yang terdapat 
di dalam perairan dapat mencapai 100.000 kali 
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lebih tinggi dibandingkan dengan kadar logam 
berat di dalam perairan itu sendiri. Dari hasil 
penelitian Diniah (1995) juga membuktikan 
hal ini, kadar Hg dalam perairan Teluk Jakarta 
sebesar 0.00216 ppm, namun dalam daging ikan 
kadar Hg mencapai 0.80448 ppm. Demikian 
juga dengan hasil penelitian Simange, S (2011) 
di perairan Teluk Kao, kadar Hg sebesar 0,0002 
ppm dan CN sebesar 0,001 ppm, namun dalam 
tubuh ikan kadar Hg berkisar 0,05 – 0,25 ppm 
dan CN 5,0 – 9,7 ppm. Hal ini disebabkan bahan 
kimia diperairan akan diabsorsi organisme 
melalui proses biokonsentrasi, bioakumulasi 
dan biomanifakasi sehingga konsentrasi bahan 
kimia akan meningkat dalam tubuh organisme 
dibandingkan dengan perairan itu sendiri (Connell 
& Miller 1984; Rand & Petrocelli 1985).

Dalam PP Nomor 18 juncto tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah B 3 telah ditegaskan 
bahwa merkuri dan sianida telah ditetapkan 
sebagai limbah beracun dan berbahaya. Sianida 
adalah senyawa sianida (CN) yang sejak lama 
terkenal sebagai racun. Di dalam tubuh akan 
mengganggu fungsi otak, jantung, menghambat 
jaringan pernapasan, sehingga terjadi asphyxia, 
orang menjadi seperti tercekik dan cepat diikuti 
oleh kematian. Keracunan kronis menimbulkan 
malaise dan iritasi. Oleh karena itu, kualitas 
air menjadi perhatian yang khusus. Peraturan 
Menteri Kesehatan RI No. 416/MENKES/PER/
IX/1990 Tanggal3 September 1990 mensyaratkan 
kandungan sianida untuk air minum sebesar 0,1 
ppm (mg/I), begitu pula untuk syarat kualitas 
air bersih 0,1 ppm. Adapun untuk baku mutu 
air limbah diatur oleh Surat Keputusan Menteri 
Negara KLH No.KEP-03/MENKHL/II/1991 
Tanggal 1 Februari 1991 tentang Baku Mutu 
Limbah Cair Bagi Kegiatan yang Beroperasi 
adalah untuk golongan I 0,02 ppm, golongan II 
0,05 ppm, golongan III 0,1 ppm, dan golongan 
IV sebesar 1 ppm.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan :
1. Tingkat penyebaran Merkuri dan Sianida 

sudah meluas mulai dari perairan Kao Utara 
sampai perairan Malifut di daerah Teluk 
Kao.

2. Di Teluk Kao terdeteksi kandungan Merkuri 
dengan kisaran 0,00007 mg/I – 0,00016 mg/
I, sedangkan Sianida yang telah terdeteksi 
berada pada kisaran antara 0,003 mg/I 
– 0,008 mg/I.

3. Kandungan merkuri dan sianida yang 
terdapat di Teluk Kao masih di bawah 
nilai baku mutu merkuri (0,002 mg/I) dan 
sianida (0,02 mg/I) di air untuk perikanan 
dan peternakan serta untuk pertanian dan 
industry berdasarkan PP No. 20 tahun 1990. 
Kandungan sianida dan merkuri di Teluk 
Kao masih di bawah nilai baku mutu {<0,5 
mg/I >} air laut untuk biota laut (0,0001 
mg/I) sesuai Kep Men KLH Nomor KEP-
02/MENKLH/I/1998. 

Saran
1. Perairan di Teluk Kao sudah terdeteksi 

adanya kandungan Merkuri dan Sianida, 
sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk 
mencegah peningkatan kandungan Merkuri 
dan Sianida di Teluk Kao.

2. Pemerintah harus melakukan koordinasi 
antara instansi terkait dan juga dengan pihak   
PT.NHM dan PETI dalam pengelolaan limbah 
dan monitoring kualitas lingkungan.

3. Pemerintah harus segera melakukantindakan 
mitigasi dan pemantauan terhadap lingkungan 
Teluk Kao.



Penyebaran Merkuri dan Sianida Akibat Usaha Pertambangan Emas di Daerah Teluk Kao,  
Kabupaten Halamahera Utara

144 Jurnal Agroforestri  X Nomor 2 Juni 2015

DAFTAR PUSTAKA
AMDAL,2006. Analisa Dampak Lingkungan Gosowong Selatan,P.T. Nusa Halmahera Mineral, 

Tobelo, Halmahera Utara. 

Barmawidjaya, D.M., A.F.M De jong, K. Van der Borg, W.A. Van der Kaars and W.J. Zachariasse, 
1989. Kao bay, Halmahera, alate guarternary palaeo Environmental Record of a poorly 
ventilated Net. J. Sea Res, Vol. 24 (4) : 591-605

Bustamante, P., Lahaye, V., Durnez, C., Churlaud, C. and Caurant, F. 2006. Total and organic Hg 
concentrations in cephalopods from the North Eastern Atlantic waters: Influence of 
geographical origin and feeding ecology. Sci. Total Environ. 368:585-596.

Connell, D. W. & G. J. Miller. 1984. Chemistry and ecotoxicoloy of pollution. John Wiley & Sons.

Darmono, 2008. Lingkungan hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa 
Logam, Universitas Indonesia , UI-Press,Jakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara.2007.  Rencana tata         ruang Laut, Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Halmahera Utara, Tobelo. Dinas Kelautan dan Perikanan 
Halmahera Utara.

Diniah, 1995. Korelasi antara kandungan logam berat Hg, Cd dan Pb pada beberapa ikan konsumsi 
dengan tingkat pencemaran di perairan Teluk Jakarta. Tesis, Program Pascasarjana Institut 
Pertanian Bogor.

Edward, Pengamatan Kadar Merkuri di Perairan Teluk Kao (Halmahera) DAN Perairan Anggai (Pulau 
Obi) Maluku Utara, Makara Sains Volume 12, No.2, November 2008: 97-101

Palar H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Rompas, R. R. 1991. Pestisida dan Hydragyrum Dalam Ekosstem Perairan. Bahan Penataran Marine 
Ecology.  Kerjasama CIDA/Simon Fraser University dan UNSRAT Manado

Sanusi,Harpasis S, 1980. Sifat-Sifat Logam Berat Merkuri di Lingkungan Perairan Tropis. Pusat Studi 
Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungn, Fakultas Perikanan IPB, Bogor.19 p.

Sakamato, M. 1994. Pencemaran Merkuri Teluk Buyat dan Teluk Totok Sulawesi Utara Indonesia. 
Laporan Akhir . National Institute for Minamata.

Simange 2011. Analisis Kandungan Merkuri (HG) dan Sianida (CN) pada Beberapa Jenis Ikan Hasil 
Tangkapan Nelayan Di Teluk Kao Kabupaten Halmahera Utara, Artikel Jurnal Agroforestri  
Volume 6 Nomor 2

Simbolon, D. 2008. Pendugaan daerah penangkapan ikan tongkol berdasarkan pendekatan suhu 
permukaan laut deteksi satelit dan hasil tangkapan di perairan Teluk Palabuharatu. 
Jurnalitbangda NTT. 04 : 23-30.

Supriharyono, 2007.Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis.
Pustaka Pelajar, Yogyakarta

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementrian Lingkungan Hidup 
Indonesia, Jakarta

WALHI. 2007. Dua Teluk di Maluku Utara Tercemar Tailing,  dalam Antara New,27/03/07

WHO, 1990. Methylmercury. In Environmental Health Criteria 101. World Health Organization, 
Geneva.


