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TEMUAN KUNCI
•

1044 perempuan usia subur dari 25 negara berpartisipasi dalam penelitian ini. 42% di
antaranya memiliki kadar merkuri lebih besar dari 1 ppm - tingkat yang sesuai dengan
dosis referensi US EPA.* 53% perempuan memiliki kadar merkuri lebih dari 0,58 ppm,
yang merupakan ambang batas berbasis sains terbaru berdasarkan data yang
menunjukkan efek berbahaya pada tingkat paparan yang lebih rendah. Merkuri
merupakan ancaman kesehatan bagi perempuan dan janin yang sedang berkembang.

•

Perempuan di Kepulauan Pasifik memiliki kadar merkuri yang tinggi, kemungkinan karena
makanan utama mereka adalah ikan. Emisi merkuri di udara dari sumber yang jauh, yaitu
dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara, tanur semen dan industri lainnya
mencemari ikan laut yang merupakan sumber protein utama bagi masyarakat di
kepulauan Pasifik.

•

Pertambangan Emas Skala Kecil menghasilkan beban tubuh merkuri yang tinggi pada
perempuan dari Indonesia, Kenya, dan Myanmar. Dua kemungkinan sumber paparan
berasal dari pembakaran amalgam merkuri dan konsumsi ikan yang terkontaminasi.

•

Emisi merkuri pada industri mencemari ikan lokal dan meningkatkan kadar merkuri
pada perempuan Thailand yang tinggal disekitarnya.

•

Perempuan pribumi di Alaska memiliki tingkat merkuri yang mengkhawatirkan karena
pola makan subsisten mereka terhadap mamalia dan ikan laut. Mengkonsumsi anjing
laut mungkin merupakan sumber utama paparan merkuri.

•

Perempuan-perempuan dari lokasi di Albania, Cile, Nepal, Nigeria, Kazakhstan, dan
Ukraina memiliki tingkat paparan merkuri yang mengkhawatirkan karena adanya
saluran air yang tercemar dan dugaan ikan yang terkontaminasi.

•

Perempuan-perempuan di Nepal yang bekerja menggunakan merkuri untuk membuat
piring emas, memiliki kadar merkuri di rambut yang tinggi.

* Ini adalah paparan harian yang menurut US EPA "kemungkinan tidak memiliki risiko efek buruk yang signifikan selama seumur
hidup.”
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IKHTISAR
Merkuri adalah racun neurotoksin yang kuat, terutama pada otak yang
sedang berkembang, dan dapat mempengaruhi janin yang sedang
berkembang setelah sang ibu terpapar.
Efek berbahaya yang bisa ditularkan dari ibu ke janin saat kadar
merkuri sang ibu melebihi 1 ppm adalah termasuk gangguan
neurologis, penurunan IQ, dan kerusakan pada ginjal dan sistem
kardiovaskular.

Indonesia, ibu dan anak di masyarakat pertambangan. Larry C. Price, Pulitzer Centre on Crisis Reporting

Pada tingkat tinggi paparan
merkuri ini dapat
menyebabkan kerusakan
otak, keterbelakangan
mental, kebutaan, kejang dan
ketidakmampuan berbicara.

“DATA MENUNJUKKAN
BAHWA ADA ANCAMAN
SERIUS DAN BESAR
TERHADAP KESEHATAN
PEREMPUAN DAN ANAKANAK YANG TERKENA
PAPARAN MERKURI.”

Sementara para peneliti telah
mempelajari beban tubuh merkuri di wilayah tertentu di dunia,
informasi di negara berkembang dan transisi masih kurang atau
rendah.
Studi komprehensif ini berfokus pada pengukuran beban tubuh
merkuri dari 1.044 perempuan usia subur di 25 negara berkembang
dan negara-negara masa ekonomi transisi. Data menunjukkan bahwa
ada ancaman serius dan serius terhadap kesehatan perempuan dan
anak-anak yang terkena paparan merkuri.
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METODOLOGI
Pengambilan sampel dilakukan di seluruh dunia selama tahun 2015
dan 2016 oleh organisasi partisipan (Participating
Organisations/POs) IPEN - jaringan global yang beroperasi di lebih
dari 100 negara. IPEN POs menjangkau beberapa komunitas di daerah
hotspot merkuri yang diketahui termasuk area yang mungkin rentan
terhadap pencemaran merkuri dari persediaan makanan seperti ikan,
yang dapat mentransfer beban tubuh methylmercury mereka kepada
manusia saat dikonsumsi. Penelitian ini menghasilkan sampel yang
diambil dari 1.044 perempuan di 37 lokasi dari 25 negara.
Metodologi untuk penelitian ini memerlukan IPEN POs untuk
mengidentifikasi kelompok perempuan usia subur berusia 30-35 tahun
(diambil dari kisaran umur 18 - 44 tahun) di satu atau dua lokasi di
setiap negara. Para perempuan memberikan persetujuan tertulis untuk
berpartisipasi dalam penelitian ini. Peserta diwajibkan memberikan
sampel rambutnya dan melengkapi kuesioner untuk membantu
analisis. Sampel rambut dikirim ke laboratorium BRI (Biodiversity
Research Institute) di Amerika Serikat untuk dianalisis.

Merkuri pada rambut (ppm)

Menafsirkan grafik konsentrasi merkuri pada rambut.
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Bayi dan anak-anak dengan kelainan bawaan lahir di lokasi penambangan emas di
Indonesia. (Kiri) Larry C. Price/Pulitzer Centre on Crisis Reporting; (Kanan) BaliFokus, Indonesia
Perempuan dalam rentang usia ini dipilih karena mereka merupakan
bagian dari kelompok sub-populasi rentan yang berisiko terhadap
merkuri, neurotoksin yang kuat yang dapat mempengaruhi kesehatan
ibu dan berdampak pada serangkaian titik akhir perkembangan pada
janin yang sedang berkembang dengan konsekuensi seumur hidup.1
Hasil sampel dievaluasi berdasarkan tingkat referensi yang diakui
secara internasional dari 1 ppm merkuri total (THg), diatas nilai dimana
efek kesehatan terhadap janin yang sedang berkembang dari ibu hamil
dapat terjadi.
Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan
dosis referensi US EPA (RfD) 0,1 μg /kg BB/hari dan konsentrasi
merkuri dalam darah 4-5 μg/L.2 Untuk beberapa waktu, literatur ilmiah
menyarankan bahwa efek buruk pada individu sampel mulai terjadi
pada3 atau di atas tingkat referensi 1 ppm.4 Namun, literatur ilmiah
terbaru menyimpulkan bahwa efek perkembangan negatif dapat terjadi
pada tingkat yang lebih rendah lagi 5 dan tingkat ambang batas 0,58
ppm harus diadopsi karena nilai di bawah angka ini dampak pada janin

1

Bose-O’Reilly, S., et al (2010) Mercury exposure and children’s health. Curr Probl Pediatr Adolesc
Health Care, 2010 Sep; 40(8):186-215.

2

US EPA (1997) Mercury study report to Congress, Volume IV, An assessment of exposure to mercury
in the United States, EPA-452/R-97-006

3

Trasande L, Landrigan PJ, Schecter C (2005) Public health and economic consequences of Methyl
Mercury Toxicity to the Developing Brain, Environ Health Perspect 113:590-596

4

Grandjean P, Weise P, White RF, Debes F, Araki S, Yokoyama K, Murata K, Sorensen N, Dahl R,
Jorgensen PJ (1997) Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury.
Neurotoxicol Teratol
19:417-428

5

Murata K, Weihe P, Budtz-Jorgensen E, Jorgensen PJ, Grandjean P. (2004) Delayed brainstem
auditory evoked potential latencies in 14-year-old children exposed to methylmercury. J Pediatr
144(2):177-183
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Penambangan Perempuan dan anak di Afrika. Larry C. Price, Pulitzer Centre on Crisis Reporting

yang sedang berkembang dapat diabaikan.6 Untuk keperluan penelitian
ini, kami menggunakan ambang batas 1 ppm yang diterima untuk menilai
kadar merkuri yang meningkat pada partisipan. Namun, jika sesuai, kami
juga menyertakan referensi tentang konsentrasi ambang batas berbasis
sains terbaru sebesar 0,58 ppm sebagai perbandingan.

6

Grandjean P, Pichery C, Bellanger M, Budtz-Jørgensen E (2012) Calculation of Mercury’s effect on
Neurodevelopment. Environ Health Perspect. 2012 December; 120(12)
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MERKURI PADA PEREMPUAN
HASIL DARI LOKASI-LOKASI DI SE
RUSSIA
ALASKA
diatas 0.58 ppm = 70%, diatas 1 ppm = 30%

VOLGOGRAD (A): diatas 0.58 ppm = 0%, diatas 1 ppm = 0%
KRASNODAR (B): diatas 0.58 ppm = 0%, diatas 1 ppm = 0%
MOSCOW/KLIN (C): diatas 0.58 ppm = 0% diatas 1 ppm = 0%

UKRAINA
diatas 0.58 ppm = 51%, diatas 1 ppm = 20%

HUNGARIA
diatas 0.58 ppm = 0%, diatas 1 ppm = 0%

ALBANIA
diatas 0.58 ppm = 40%, diatas 1 ppm = 23%

KIRIBATI

TUNISIA

diatas 0.58 ppm = 100%,diatas 1 ppm = 100%

AIN EL KHADRA CITY (A): diatas 0.58 ppm = 6%, diatas 1 ppm = 0%
OLYMPIC CITY {B): diatas 0.58 ppm = 20%, diatas 1 ppm = 5%

NIGERIA
diatas 0.58 ppm = 76%, diatas 1 ppm = 43%

KEPULAUAN COOK
SITE A: diatas 0.58 ppm = 93%, diatas 1 ppm = 93%
SITE B: diatas 0.58 ppm = 100%, diatas 1 ppm = 97%

URUGUAY
diatas 0.58 ppm = 3%, diatas 1 ppm = 3%

CHILE
diatas 0.58 ppm = 53%, diatas 1 ppm = 18%

PARAGUAY
SITE A: diatas 0.58 ppm = 14%, diatas 1 ppm = 0%
SITE B: diatas 0.58 ppm = 18%, diatas 1 ppm = 9%

Kadar merkuri diatas 1 ppm dapat menyebabkan kerusakan otak,
penurunan IQ, dan kerusakan ginjal dan jantung. Kerusakan neurologis
pada janin bisa dimulai pada kadar merkuri di atas 0.58 ppm.
(Dosis referensi US EPA untuk merkuri pada rambut manusia setara dengan 1 ppm.)
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USIA SUBUR
LURUH DUNIA
NEPAL

KAZAKHSTAN

JALARI (A): diatas 0.58 ppm = 61%, diatas 1 ppm = 9%
KATHMANDU (B): diatas 0.58 ppm = 80%, diatas 1 ppm = 65%

PAVLODAR (A): diatas 0.58 ppm = 13%,diatas 1 ppm = 0%
KARAGANDA (B): diatas 0.58 ppm = 31%, diatas 1 ppm = 19%

TAJIKISTAN
diatas 0.58 ppm = 3%, diatas 1 ppm = 0%

MYANMAR
diatas 0.58 ppm = 100%, diatas 1 ppm = 93%

THAILAND
MAP TA PHUT(A): diatas 0.58 ppm = 97%, diatas 1 ppm = 68%
THA TUM (B): diatas 0.58 ppm = 100%, diatas 1 ppm = 79%

KEPULAUAN MARSHALL
diatas 0.58 ppm = 97%, diatas 1 ppm = 97%

MESIR
diatas 0.58 ppm = 4%, diatas 1 ppm = 4%

INDONESIA
SEKOTONG (A): diatas 0.58 ppm = 100%, diatas 1 ppm = 94%
PONGKOR (B): diatas 0.58 ppm = 100%, diatas 1 ppm = 100%

KENYA
MASARA (A): diatas 0.58 ppm = 56%, diatas 1 ppm = 44%
OSIRI/MIKEI (B): diatas 0.58 ppm = 84%, diatas 1 ppm = 64%

KEPULAUAN SOLOMON
diatas 0.58 ppm = 97%, diatas 1 ppm = 90%

TONGA

VANUATU
diatas 0.58 ppm = 50%, diatas 1 ppm = 20%

diatas 0.58 ppm = 97%, diatas 1 ppm = 97%

TUVALU
diatas 0.58 ppm = 97%, diatas 1 ppm = 93%
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Perempuan sedang menambang sambil menggendong anaknya.
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TEMUAN KUNCI
Pencemaran merkuri merupakan ancaman serius bagi kesehatan
perempuan dan janin yang sedang berkembang di banyak belahan
dunia. Dari 1.044 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini,
36% memiliki beban tubuh merkuri yang melebihi tingkat referensi 1
ppm total merkuri pada rambut. Lokasi dimana tingkat rata-rata (ratarata) untuk kelompok perempuan melebihi tingkat referensi 1 ppm
untuk merkuri adalah Kepulauan Cook, Indonesia, Kenya, Kiribati,
Kepulauan Marshall, Myanmar, Nepal (lokasi A), Nigeria, Kepulauan
Solomon, Thailand, Tonga, dan Tuvalu. Tingkat kedua perempuan dari
Alaska, Albania, Chile, Kazakhstan (lokasi B), Ukraina, dan Vanuatu
melebihi tingkat merkuri 0,58 ppm sebagai rata-rata untuk kelompok
tersebut.7
Analisis tersebut menunjukkan bahwa ada tiga faktor spesifik yang
menyebabkan tingginya kadar merkuri pada ibu dan calon ibu di
berbagai negara dan benua: makanan kaya ikan; praktek Penambangan
Emas Skala Kecil (PESK); dan dekatnya jarak dengan lokasi industri.
Data dari Kepulauan Pasifik menunjukan dampak dari makanan kaya
ikan. Perempuan dari Negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS) di
Pasifik
Persentase sampel rambut masyarakat Kepulauan Pasifik yang melebihi tingkat referensi
1 ppm dan 0.58 ppm.

7 Grandjean, P., et al (2010) Adverse Effects of Methylmercury: Environmental Health Research Implications. Environmental Health Perspectives, Vol 118. No.8. August 2010, 1137-1145
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ditemukan memiliki tingkat beban tubuh merkuri yang sangat tinggi
dibandingkan dengan kebanyakan lokasi lain kecuali yang terlibat dalam
PESK. Dari 239 peserta yang berada di Kepulauan Pasifik, 209 (86%)
melebihi tingkat ambang merkuri 1 ppm. Di Kepulauan Cook, Kiribati,
Kepulauan Marshall, Tonga, dan Tuvalu, 90% atau lebih dari setiap
kelompok melebihi 1 ppm merkuri di rambut. Bagi Kiribati, 100% sampel
perempuan melebihi ambang batas 1 ppm.
Tingkat merkuri yang tinggi di perempuan Kepulauan Pasifik konsisten
dengan data dari kuesioner studi dan penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan ini memiliki makanan
yang kaya akan makanan laut. Ikan predator besar yang ada dalam
makanan perempuan di SIDS Pasifik biasanya dikutip dalam literatur8
karena memiliki konsentrasi methylmercury (MeHg) tinggi dalam daging
mereka.
“DATA DARI 1.044 PEREMPUAN YANG BERPARTISIPASI DALAM
PENELITIAN INI, 36% MEMILIKI BEBAN TUBUH MERKURI YANG
MELEBIHI TINGKAT REFERENSI 1 PPM TOTAL MERKURI PADA
RAMBUT.”
Tidak adanya industri lokal dengan emisi merkuri di Kepulauan Pasifik dan
distribusi pulau-pulau yang terpencil mengindikasikan pencemaran
merkuri sebagai faktor utama dalam beban tubuh merkuri yang meningkat
dari perempuan-perempuan ini.
Ini menunjukkan adanya masalah kontaminasi rantai makanan yang serius
yang disebabkan oleh endapan merkuri global dari emisi industri ke lautan.
Metilasi bakteri merkuri di lautan selanjutnya menghasilkan biomagnifikasi/peningkatan dalam rantai makanan, berdampak pada
perempuan yang bergantung pada ikan sebagai protein utama seperti
masyarakat di Kepulauan Pasifik.
“DI KEPULAUAN COOK, KIRIBATI, KEPULAUAN MARSHALL, TONGA,
DAN TUVALU, 90% ATAU LEBIH DARI SETIAP KELOMPOK MELEBIHI
1 PPM MERKURI DI RAMBUT.”
Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik PESK yang menggunakan
merkuri menyebabkan kadar merkuri meningkat dalam tubuh perempuan
yang terlibat dalam kegiatan ini. Di lokasi-lokasi PESK, merkuri sering
digunakan untuk mengekstrasi bijih emas yang diperoleh dengan teknologi
rendah (misalnya dulang, kasboks dan tromol). Amalgam emas dan merkuri
'dibakar', seringkali di sekitar rumah, untuk menguapkan merkuri,
8 Silbernagle, et al, (2011) Recognizing and Preventing overexposure to Methylmercury from Fish and
Seafood Consumption: Information for Physicians. J Toxicology 2011;2011 983072
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meninggalkan sejumlah kecil emas. Hal ini menyebabkan paparan merkuri
langsung melalui persentuhan langsung dan inhalasi uap merkuri
Persentase dari sampel rambut yang berhubungan dengan PESK yang melebihi tingkat
referensi 1 ppm dan 0.58 ppm.

Hasil pengambilan sampel dari perempuan yang terlibat langsung di PESK,
atau yang memiliki anggota keluarga yang belajar mengolah emas dengan
merkuri di Indonesia, Kenya, dan Myanmar, menunjukkan tingkat merkuri
yang meningkat secara signifikan di rambut mereka. Di Indonesia, 100%
sampel perempuan melebihi ambang batas 1 ppm. Di Kenya dan Myanmar,
persentase perempuan yang melebihi ambang batas 1 ppm adalah 44% 93%. Bila dibandingkan dengan tingkat ambang 0,58 ppm, persentase
masing-masing naik menjadi 71% dan 100%.
Kedekatan dengan daerah industri besar atau area dengan hotspot yang
disebabkan oleh aktivitas industri juga menyebabkan tingkat beban tubuh
merkuri tinggi. Hal ini terjadi di Thailand, dimana di dua lokasi terdapat

Penyepuh emas mencampur dan membakar amalgam merkuri-emas. (CEPHED, Nepal)
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Di banyak tempat di dunia, bayi dan anak kecil berada dekat dengan ibunya sepanjang
hari. Di sini wanita menggunakan merkuri di lokasi PESK di Kenya. (CEJAD, Kenya)
berbagai fasilitas industri berat yang melibatkan merkuri yang diketahui
merkuri dilepaskan ke badan air yang berdampingan dengan masyarakat
setempat yang mengkonsumsi air dari situ.
Persentase perempuan yang memiliki kadar merkuri melebihi ambang batas
1 ppm di dua lokasi di Thailand berkisar antara 68% - 79%. Bila
dibandingkan dengan tingkat referensi 0,58 ppm, persentase masingmasing meningkat menjadi 97% dan 100% untuk dua lokasi. Tingkat
merkuri yang tinggi yang ditemukan pada perempuan di Thailand
sebanding dengan perempuan dari sebagian besar Kepulauan Pasifik
dimana pengambilan sampel dilaksanakan.

Merkuri pada Perempuan Usia Subur di 25 Negara (September 2017)
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KESIMPULAN
Data yang didapatkan menunjukkan bahwa ada ancaman serius dan
substansial terhadap kesehatan perempuan dan janin yang sedang
berkembang di banyak belahan dunia akibat pencemaran merkuri.
Mengurangi atau menghilangkan pencemaran merkuri atmosferik dan
pengendapan merkuri di laut dari pembangkit listrik tenaga batubara dan
sumber industri lainnya harus menjadi prioritas masyarakat internasional.
Selain itu, harus ada tindakan mendesak harus yang dilakukan untuk
mengurangi dan menghilangkan paparan merkuri dari perempuan yang
terlibat dalam aktivitas PESK. Larangan penggunaan merkuri untuk
mengekstrasi emas di kawasan PESK dan pelarangan perdagangan merkuri
termasuk ekspor dan impor akan memberi dampak kesehatan yang sangat
menguntungkan bagi perempuan.
Konvensi Minamata tentang Merkuri merepresentasikan konsensus global
bahwa polusi merkuri merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia.
Namun, kerangka waktu untuk melakukan tindakan sesuai kesepakatan
Konvensi dan beberapa pengecualian untuk penggunaan merkuri akan
membatasi keefektifannya dalam jangka menengah.
Pemerintah harus menangani masalah mereka sendiri dengan melarang
impor dan ekspor merkuri serta disiplin dalam mengambil tindakan untuk
menghilangkan pencemaran merkuri dalam negeri sesegera mungkin.
Sumber Emisi Global Merkuri ke Udara. (UNEP, 2010)
Pertambangan Emas Skala Kecil
Pembakaran Batubara
Logam non-ferrous
Produksi Semen
Produk Konsumer
Besi dan Baja
Klor-alkali
Penyulingan Minyak
100

200

300

400

500

Emisi Merkuri (metrik ton)
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600
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Kontaminasi dari sumber industri seperti di Thailand harus dikontrol
dengan ketat dan emisi merkuri sangat dibatasi atau, sebaiknya,
dihapuskan, untuk melindungi perempuan dan anak-anak di daerah
tersebut.
Langkah yang harus segera dilakukan untuk mengurangi dampak
pencemaran merkuri di semua lokasi yang diteliti adalah
mengintensifkan dan memperluas pemantauan beban tubuh dan sumber
makanan perempuan (terutama ikan dan mamalia laut).
Hal ini harus mengarah pada saran/arahan makanan yang relevan di
daerah yang bersangkutan, yang harus dikembangkan dengan cepat
untuk menginformasikan kepada para perempuan, ikan dan mamalia
laut apa yang paling aman untuk dikonsumsi terutama bila sumber
protein alternatif tidak tersedia.
Jika tidak ada himbauan tindakan dan desakan, perempuan dan
keturunannya akan menanggung beban pencemaran merkuri, sementara
yang lain akan mendapatkan keuntungan dari pencemaran merkuri yang
sedang berlangsung.

Merkuri pada Perempuan Usia Subur di 25 Negara (September 2017)
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ABSTRAK

MERKURI PADA PEREMPUAN USIA SUBUR
DI 25 NEGARA
Latar Belakang dan Tujuan: Merkuri adalah racun neurotoksin
yang kuat dan dapat membahayakan ginjal dan sistem kardiovaskular.
Pengakuan dampak merkuri pada kesehatan dan penetapannya sebagai
polutan global mendorong disusunnya Konvensi Minamata tentang
Merkuri, yang menjadi hukum internasional pada bulan Agustus 2017.
Sementara para peneliti telah mempelajari beban tubuh merkuri di
wilayah tertentu di dunia, informasi di negara-negara berkembang dan
negara-negara transisi masih sulit ditemui - terutama pada perempuan.
Beban tubuh merkuri pada perempuan penting karena merkuri dapat
membahayakan perempuan dan janin yang sedang berkembang
bahkan berbulan-bulan setelah sang ibu terpapar, menyebabkan
kerusakan otak, gangguan perkembangan, kebutaan, kejang dan
ketidakmampuan untuk berbicara. Studi ini adalah studi terkini yang
memiliki cakupan paling luas tentang merkuri pada perempuan usia
subur, dengan 1.044 peserta perempuan usia subur di 37 lokasi di 25
negara di enam benua.
Metodologi: Sampel rambut dan kuesioner diambil dari 1.044
perempuan usia subur (18 - 44 tahun) di 37 lokasi di 25 negara. Sampel
dianalisis di laboratorium Biodiversity Research Institute (BRI) di AS.
Hasilnya dibandingkan dengan tingkat acuan yang diakui secara
internasional, yaitu 1 ppm merkuri total (THg), dimana efek kesehatan
pada perkembangan janin saat ibu hamil dapat terjadi. Sampel juga
dibandingkan dengan kadar merkuri 0,58 ppm, nilai ambang batas
berbasis sains dan data terbaru yang menunjukkan efek berbahaya
merkuri pada tingkat paparan yang rendah.
Temuan Kunci: Tingginya kadar merkuri ditemukan pada perempuan
usia subur. Dari 1.044 perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian
ini, 36% memiliki beban tubuh merkuri yang melebihi tingkat referensi
1 ppm total merkuri pada rambut. Perempuan dari Kepulauan Cooks,
Indonesia, Kenya, Kiribati, Kepulauan Marshall, Myanmar, Nepal
(lokasi A), Nigeria, Kepulauan Solomon, Thailand, Tonga, dan Tuvalu
melampaui tingkat 1 ppm sebagai rata-rata kelompok. Tingkat kedua
perempuan dari Alaska, Albania, Cile, Kazakhstan (lokasi B), Ukraina,
dan Vanuatu melampaui tingkat merkuri 0,58 ppm sebagai rata-rata
kelompok. Secara keseluruhan, perempuan dari 18 negara melebihi
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tingkat merkuri 0,58 ppm sebagai rata-rata kelompok. Secara
keseluruhan, 55% dari 1.044 perempuan yang memberikan sampel
melebihi tingkat 0,58 ppm.
Kesimpulan: Pencemaran merkuri merupakan ancaman serius bagi
kesehatan perempuan dan janin yang sedang berkembang di banyak
belahan dunia. Penelitian ini menunjukkan kadar merkuri yang tinggi
pada perempuan usia subur dari enam benua. Analisis tersebut
menyarankan tiga faktor spesifik menghasilkan peningkatan kadar
merkuri: makanan kaya ikan; praktek PESK; dan kedekatan dengan
lokasi industri. Langkah segera yang harus dilakukan untuk
mengurangi dampak pencemaran merkuri di semua lokasi yang diteliti
adalah mengintensifkan dan memperluas pemantauan beban tubuh dan
sumber makanan perempuan (terutama ikan dan mamalia laut).
Sebagai tambahan, saran makanan yang relevan di daerah tertentu
harus dikembangkan dengan cepat untuk menginformasikan para
perempuan, jenis ikan dan mamalia laut yang paling aman untuk
dikonsumsi terutama bila sumber protein alternatif tidak tersedia. Jika
tidak ada himbauan dan desakan, perempuan dan keturunannya akan
menanggung beban kontaminasi merkuri, sementara yang lain akan
mendapatkan keuntungan dari pencemaran merkuri yang sedang
berlangsung.
Konvensi Minamata tentang Merkuri merupakan konsensus global
bahwa polusi merkuri merupakan ancaman serius bagi kesehatan
manusia. Namun, kerangka waktu untuk tindakan di dalam Konvensi
dan beberapa pengecualian untuk penggunaan merkuri akan
membatasi keefektifannya dalam jangka menengah. Pemerintah harus
mengambil tindakan dengan melarang impor dan ekspor merkuri dan
disiplin untuk menghilangkan pencemaran merkuri dalam negeri
sesegera mungkin.

UNDUH LAPORAN LENGKAP
MERKURI PADA PEREMPUAN USIA SUBUR DI 25 NEGARA

http://ipen.org/mercury-and-women
https://www.balifokus.asia/reports
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UCAPAN TERIMA KASIH
IPEN dan Biodiversity Research Institute (BRI) mengucapkan terima kasih atas
partisipasi 1044 perempuan di 37 komunitas di 25 negara yang berkontribusi
dalam penelitian ini. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada organisasi-organisasi partisipan (PO) IPEN yang telah mengumpulkan
sampel untuk analisis merkuri dan menyerahkan laporan karakterisasi dari
lokasi pengumpulan sampel berikut ini:
•

Island Sustainability Alliance Cook
Islands Inc. (ISACI), Cook Islands;

•

Ecomuseum, Karaganda,
Kazakhstan;

•

Centre for Public Health and
Environmental Development
(CEPHED), Nepal;

•

Public Association EKOM,
Kazakhstan;

•

•

Foundation to Support Civil Initiatives (FSCI) Dastgirie-Center,
Tajikistan;

Szubjektiv Értékek Alapítvány
(Subjective Values Foundation),
Hungaria;

•

•

Centre for Environmental
Justice and Development
(CEJAD), Kenya;

Kenana NGO for Sustainable
Development, Mesir;

•

Sustainable Research and Action
for Environmental Development
(SRAdev), Nigeria;

Association d’Education Environnementale pour la Future
Génération (AEEFG), Tunisia;

•

Dawei Development Association
(DDA), Myanmar;

•

Alaska Community Action on
Toxics (ACAT), AS;

•

BaliFokus, Indonesia;

•

Ecological Alert and Recovery
Thailand (EARTH), Thailand;

•

•

Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA),
Chile;

•

La Red de Acción en Plaguicidas
y sus Alternativas para América
Latina (RAPAL), Uruguay;

•

Alter Vida, Paraguay;

•

NGO Rozbudova, Ukraina; and

•

The Environmental Development,
Education and Networking Center
(EDEN), Albania;

•

Volgograd-Ecopress Information
Centre, Russia.

IPEN juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi Biodiversity Research
Institute (BRI), atas bantuannya dalam mengembangkan metodologi dan
protokol, kemudian mengatur pengiriman material dan sampel internasional dan
melakukan analisis sampel.
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IPEN berterima kasih atas dukungan finansial yang diberikan oleh:
•

Pemerintah Jerman;

•

Pemerintah Swedia;

•

Pemerintah Swiss;

•

Dan donor-donor lainnya yang telah membuat produksi dokumen bisa
terlaksana.

Pandangan dan interpretasi yang diungkapkan disini tidak mencerminkan
pendapat resmi dari institusi manapun yang telah memberikan dukungan
finansial. Tanggung jawab untuk isi dokumen ini seluruhnya ada pada IPEN.
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