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Pengguna merkuri terbesar di dunia: 
Apakah Indonesia Siap Melaksanakan Perjanjian Merkuri?

Jakarta, 29 November 2013 - Pada tanggal 10 Oktober 2013, wakil pemerintah dari 139 
negara sepakat mengadopsi perjanjian baru tentang merkuri, dinamakan Minamata 
Convention on Mercury, di Kumamoto, Jepang. Saat ini 94 negara, termasuk Indonesia, telah 
menandatangani dan sedang mempersiapkan ratifikasi. Perjanjian baru ini mengatur 
perdagangan dan peredaran merkuri, pembatasan dan penghapusan penggunaan merkuri 
dalam produk dan proses industri, pengelolaan merkuri di tambang emas skala kecil (PESK), 
pengendalian emisi dan lepasan merkuri ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah merkuri 
dan penyimpanan stok merkuri, dan remediasi lahan tercemar merkuri. 

Dalam laporan UNEP Januari 2013, Global Mercury Assessment 2013, tambang emas 
skala kecil (artisanal and small-scale gold mining/ASGM) diidentifikasi sebagai sumber emisi 
merkuri terbesar dari penggunaan merkuri yang disengaja (intentional use of mercury). Di 
Indonesia, sumber emisi dan lepasan merkuri tertinggi berasal dari sektor PESK, produksi 
minyak dan gas, pembakaran batubara, pembakaran sampah dengan insinerator dan 
pembakaran terbuka, serta pembuangan limbah. Berdasarkan hasil studi inventory merkuri di 
Indonesia tahun 2012, lepasan merkuri ke lingkungan sekitar 339,250 kg Hg/tahun, sekitar 
59,37% dilepas ke udara, 15,5% dilepas ke air dan 14% dilepas ke tanah/sedimen. Sekitar 
57.5% emisi ini berasal dari sektor PESK dengan total emisi sekitar 195 ton/tahun, atau 
sekitar 20% dari total emisi PESK global. 

Merkuri diimpor ke Indonesia, dari berbagai negara, untuk digunakan dalam industri 
lampu dan alat kesehatan. Tetapi di Indonesia, sebagian besar merkuri masuk secara ilegal 
untuk digunakan di tambang emas skala kecil dalam proses ekstraksi emas. Dampak 
pencemaran merkuri terhadap kesehatan dan lingkungan adalah signifikan dan tidak dapat 
dipulihkan.

“Impor ilegal merkuri 2012 minimal senilai US$ 31.5 juta atau sekitar Rp 365 M dengan 
perkiraan produksi emas minimal sekitar 65 ton atau senilai US$ 1M atau Rp.11.5 trilyun. 
Merkuri tersebut diperdagangkan secara ilegal di lebih dari 850 hotspots yang tersebar di 
seluruh Indonesia,” kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor BaliFokus. Yuyun mengingatkan 
bahwa, “Selain kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pemasukan negara dari pajak dan 
royalti, tingkat paparan merkuri yang ada saat ini, berpotensi mengulang terjadinya tragedi 
Minamata di Indonesia. Kita harus stop  impor merkuri dan Indonesia harus tetapkan target 
reduksi merkuri sesegera mungkin dalam rencana implementasi nasional.”

"Adalah sangat memalukan bagi Indonesia menjadi importir merkuri ilegal tertinggi dunia. 
Dengan ketiadaan pengaturan dan penegakkan hukum yang jelas dalam legalitas merkuri 
untuk PESK, pemerintah mempertaruhkan kesehatan generasi kini dan mendatang,” 
demikian disampaikan Nur Hidayati, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye WALHI. 
“Pemerintah sepatutnya menerapkan prinsip kehati-hatian dini secara konsisten untuk 
menjamin hak rakyat Indonesia atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi 
manusia.”

Dalam kaitannya dengan PESK, Gatot Sugiharto, Koordinator CGGM-AMAN (Community 
Green Gold Mining - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menyampaikan perhatiannya bahwa 
masyarakat bersedia dan mendukung implementasi di lapangan dengan teknik tanpa merkuri, 
namun jangan sampai terjadi kriminalisasi petambang kecil atau petambang rakyat yang ada, 
“Sekalipun sudah mendapatkan perijinan, petambang dan distributor kimia pun tidak mau 
karena wilayah tertentu ‘sudah ada yang punya’. Ketidaklegalan tambang emas yang dikelola 
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masyarakat itu bukan maunya masyarakat tetapi maunya aparat-aparat yang punya 
kepentingan.”

Tidak hanya itu, minimalisasi keberadaan merkuri dalam rantai makanan harus dapat 
dijawab dalam implementasi perjanjian ini. Sebagaimana dinyatakan Rossana Dewi dari Gita 
Pertiwi, “Merkuri yang masuk ke lingkungan pada akhirnya akan masuk ke dalam rantai 
makanan, melalui ikan dan beras, dan berakumulasi di tubuh manusia. Jika rantai makanan 
sudah tercemar, pangan tidak sehat, maka kualitas generasi masa depan kita akan 
terancam.”

Arif Fiyanto, Team Leader Climate and Energy Campaign Greenpeace Indonesia, 
menambahkan pentingnya sinergi penghapusan merkuri dibarengi dengan pengurangan batu 
bara, “Dengan 50 PLTU yang sudah ada dan 117 PLTU bertenaga batu bara yang akan 
dibangun, sektor ini akan meningkatkan secara signifikan emisi merkuri di Indonesia. 
Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan kecanduan negeri ini terhadap  batubara, 
dan segera memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan yang bersih dan ramah 
lingkungan.”

Berbagai masukan di atas merupakan sedikit dari begitu banyak titik perhatian 
masyarakat sipil yang belum terwakili. Sejauh ini masyarakat sipil dan wakil industri tidak 
dilibatkan dalam proses konsultasi penyusunan Rencana Implementasi dan Rencana Aksi 
Sektoral. Realita di lapangan, masyarakat menjadi penerima dampak. Perempuan usia subur 
dan anak-anak balita merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari keracunan 
merkuri dan penyakit yang menyerang sistem syaraf sejenis Minamata disease.

Sudaryatmo, Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, 
”Produk kosmetik yang mengandung merkuri sangat merugikan perempuan. Sejak tahun 
1998 Indonesia telah melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik untuk melindungi 
konsumen. Namun demikian penegakan peraturan perlu ditingkatkan karena sampai saat ini 
di pasar masih banyak dijumpai produk-produk kosmetik bermerkuri. Selain itu merkuri yang 
terlepas akibat kebocoran atau kerusakan alat yang menggunakan merkuri, juga 
membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja dan pemakai alat.”  

Selain itu, Indonesia juga perlu mengkaji beberapa peraturan dan regulasi terkait 
pengelolaan B3 dari hulu sampai hilir yang terinformasikan dan terkonsultasikan kepada 
masyarakat umum, “Pemerintah juga harus dapat memastikan adanya keterlibatan 
stakeholders, khususnya masyarakat sipil pada proses penyusunan regulasi di tingkat 
nasional dan lokal. Indonesia harus dapat menerjemahkan beberapa prinsip penting 
pengaturan merkuri ini, yaitu pemenuhan akses informasi tentang resiko penggunaan merkuri 
bagi kesehatan dan lingkungan hidup,” ujar Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Centre for 
Environmental Law (ICEL).

Belajar dari Minamata, Indonesia harus memastikan pula bahwa pencemar harus 
membayar kompensasi untuk pemulihan kesehatan para korban dan lingkungan, serta 
mekanisme pertanggungjawaban mutlak bagi pencemar yang menggunakan bahan ini yang 
diperkuat oleh penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Solusi Eco Park di atas lahan 
tercemar merkuri seperti di Minamata tidak realistis untuk diterapkan di Indonesia dan di 
negara-negara berkembang lainnya.
--SELESAI--

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
- Nur Hidayati, WALHI, 0821113993937, yaya.walhi@gmail.com
- Yuyun Ismawati, BaliFokus, 082112924594, yuyun@balifokus.asia
- Rossana Dewi, Gita Pertiwi, 08122977169, dewiross@yahoo.com 
- Gatot Sugiharto, CGGM-AMAN, 081318135059, gatot_sght@yahoo.com
- Arif Fiyanto, Greenpeace Indonesia, 08111805373, arif.fiyanto@greenpeace.org 
- Sudaryatmo, YLKI, 021-7971378 / 7981858, sudar.ylki@gmail.com
- Henri Subagiyo, ICEL, 081585741001, henrisubagiyo@yahoo.com
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