
Kutwaringin, 03 November 2017 

BAHAYA MERCURI DALAM PENAMBANGAN EMAS. 

Pertambangan adalah aktivitas pembongkaran, 

penggalian, serta pengangkutan endapan 

mineral yang terkandung dalam suatu area. 

Pertambangan ini mempunyai beberapa 

tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis 

menggunakan beberapa peralatan mekanis dan 

beberapa peralatan sesuai yang dibutuhkan 

dengan mengikuti teknologi saat ini. 

Dengan demikian dalam aplikasinya diharapkan dapat memberikan keselamatan kinerja dan 

kelestarian lingkungan hidup serta kemakmuran masyarakat sekitar. 

Namun pada kenyataannya, di beberapa daerah penambangan banyak yang tidak mengikuti 

aturan dan prosedur  kerja yang sudah selayaknya di lakukan, Sebagai contoh proses 

penambangan emas dengan teknik amalgamasi  dengan menggunakan merkuri (Hg). Yang 

dilakukan di Desa Cibodas, Desa Jelegong dan Desa Kutawaringin, yang dampaknya 

dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan keselamatan  pekerjanya.  

Persoalan ini mengundang perhatian yang cukup serius dari Pemda Kabupaten Bandung 

sehingga berinisiatf untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Mercuri. 

Jum’at 3 November 2017, bertempat di Aula Kecamatan Kutawaringin yang dihadiri hampir 

50 orang warga pelaku tambang. 

Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai nara sumber :  Kasat Reskrim Polres Bandung AKP 

Firman Taufik, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bandung Ibu Popi dan staf dari Dinas 

Lingkungan Hidup, duduk bersama memberikan pencerahan kepada masyarakat. 

Hadir mendampingi nara sumber Camat Kutawaringin Drs.  Meman Nurjaman,  menyatakan 

dalam sambutannya bahwa acara ini di gagas  sebagai bentuk kepedulian dan perhatian 

pemerintah kecamatan  terhadap  keselamatan warganya. 

Sebenarnya ini sudah “intruksi” presiden  bahwa penambangan emas yang menggunakan 

mercuri sebagai bahan olahan harus segera dihentikan,  namun dari pihak polres sebagai 

lembaga hukum akan melakukan kajian dan komunikasi sambung rasa dengan memberikan 

pemahaman yang jelas kepada masyarakat, yang barang kali mereka melakukan  ini karena 

ketidak tahuannya, demikian disampaikan kasat reskim Polres Bandung Firman Taufik 

dengan nada diplomatis. 

Sejalan dengan pernyataan kasat reskim, Kepala Dinas Perdagangan Kab. Bandung Popi 

menegaskan bahwa secara ekonomi  penambangan ini tidak memberikan dampak terhadap 

perubahan kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya, timbulnya kerawanan 

sosial, terjadinya  kerusakan lingkungan,  munculnya berbagai penyakit  dll. Oleh karena itu 

sebagai bentuk perhatian terhadap  masyarakat Popi akan mencoba melakukan kajian ulang 

terhadap proses penambangan agar  keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dapat 

terjamin. 

Sementara itu, senada dengan Popi, Dinas Lingkungan hidup memberikan gambaran bahwa 

sisa air bekas penggilingan yang dialirkan ke sungai dan tanah dapat  menyebabkan 

lingkungan tersebut tercemar (terkontaminasi). Penambangan yang dilakukan secara terus 

menerus akan menyebabkan terakumulasinya merkuri pada lingkungan sehingga kadar 

merkuri akan semakin tinggi. Konsentrasi atau kadar merkuri disebabkan oleh pelarutan 



dari sedimen sungai yang mengandung merkuri serta partikel halus yang terbawa oleh 

limbah akibat proses amalgamasi. Jangka waktu yang cukup lama, logam merkuri dapat 

teroksidasi dan terlarut dalam air permukaan sehingga membahayakan lingkungan. 

Di Penghujung acara, Kasat 

Reskrim Polres Bandung yang 

diamini semua nara sumber 

meminta  kepada masyarakat 

agar menghentikan sementara 

proses penambangan emas di  

Kutawaringin,  kalau pasca 

kegiatan sosialisai ini telah 

dilaksanakanakan dan masih 

ada masyarakat yang 

melakukan penambangan  

maka semua pihak yang berkepentingan dengan keselamatan dan kelestarian lingkungan 

akibat penambangan akan menindak pelanggaran yang terjadi. (deka 6-11-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


