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Masyarakat Diminta tak Gunakan Merkuri 

* Hutan Lindung Geumpang Dirambah 

BANDA ACEH - Masyarakat yang melakukan pendulangan emas di kawasan Geumpang dan 

sekitarnya diharapkan tidak lagi menggunakan cairan merkuri untuk memisahkan emas dengan 

butiran pasir. Selain merusak lingkungan, penggunaan merkuri juga membahayakan langsung   

kesehatan pendulangnya. 

 

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh Ir Husaini Syamaun MM  

mengatakan, tim dari Bapedal Aceh sudah melihat areal penambangan tradisional masyarakat di 

kawasan Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie. Pihaknya juga sudah melihat langsung areal 

eksplorasi perusahaan penambangan emas yang mendapatkan izin dari pemerintah. Akan tetapi, 

katanya, hasil pemantuan menunjukkan bahwa  sedimentasinya sudah tercemar dengan cairan 

merkuri. 

 

Kecuali itu, pihaknya  juga mendapati bahwa kawasan hutan lindung dirambah. “Eksplorasinya 

telah  merusak hutan lindung,” kata Husaini Syamaun.  Dijelaskan Husaini, penggunaan  cairan 

merkuri memang lazim digunakan untuk memisahkan emas dengan mineral lainnya. Hingga kini 

pun, jelas Husaini, warga masih menggunakan merkuri di Gunong Ujeun, Meulaboh, untuk 

mendapatkan emas.  

 

Merkuri sifatnya tidak larut dalam air, sehingga emas akan  menempel pada cairan yang 

berwarna perak itu. Emas yang banyak menempel akan membentuk gumpalan. Gumpalan 

tersebut dipanaskan, merkuri pun menguap. Tersisa lah butiran emas yang siap dijual ke pasar. 

 

Namun, bahaya merkuri luar biasa. Itu sebabnya, jelas Husaini, logam B3 ini dilarang dijual 

bebas. Penggunaannya harus ada pengawasan khusus. “Baik penjual merkuri maupun 

pembelinya  illegal, kecuali ada izin khusus,” kata dia. Dia berharap masyarakat yang mendulang 

emas hendaknya tidak lagi menggunakan cairan merkuri, melainkan secara manual dengan 

melakukan pengayakan. “Tentu juga harus legal prosesnya, tidak liar seperti selama ini,” 

katanya.  

 

Serambi juga memperoleh informasi bahwa  eksplorasi yang dilakukan  sejumlah perusahaan 

penambangan emas di kawasan Kecamatan Geumpang  kebanyakan berada di areal hutan 

lindung.  Contohnya saja izin eksplorasi yang dimohon PT  Woyla Aceh Minerals. Perusahaan 

tersebut mendapatkan izin eksplorasi di wilayah seluas 24.260 hektare. Namun, menurut data 

dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh,  seluas 21.400 hektare areal mereka berada di 

kawasan hutan lindung.  

 

Izin eksplorasi PT Woyla  berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

dengan nomor 478.K/30/DJB/2010 tentang Perpanjangan ke II Tahap Kegiatan Eksplorasi 

Wilayah Kontrak Karya. 

 



Lantaran potensi emas itu  berada di hutan lindung, mereka harus melakukan pembukaan hutan 

terlebih dahulu. Namun, hingga kini Pemerintah Aceh belum memberikan izinnya. 

 

Sayangnya, menurut Husaini Syamaun,  sebagian areal eksplorasi tersebut telah dilakukan 

pembukaan hutan. Sumur-sumur digali untuk mengambil bongkahan batu yang mengandung 

emas. Base kamp mereka juga digunakan untuk aktivitas illegal mining. Tidak jelas siapa yang 

melakukan pembukaan hutan tersebut.  

 

Pihak PT Woyla Aceh Minerals sendiri membantah telah  menebang pohon di kawasan hutan 

lindung itu. “Tidak ada kegiatan kami di sana sama sekali. Orang lain memanfaatkan lahan kita 

untuk melakukan illegal mining,” kata Marudi, Staf ahli PT Woyla Aceh Minerals, kepada 

Serambi melalui ponselnya, Selasa kemarin. Diakuinya, untuk eksplorasi emas  pihaknya sudah 

mendapatkan izin dari pemerintah pusat, namun untuk membuka hutan belum ada izin dari 

Pemerintah Aceh.    

 

Secara terpisah,  Kepala Bidang  Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, 

Saminuddin, mengatakan, dirinya belum mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu di kawasan 

hutan lindung di sana mulai ditebang. “Kami belum dapat informasi, tapi siapa pun tidak boleh 

menebang di hutan lindung,” katanya. Bahkan untuk sekadar eksplorasi atau survey, pihak 

perusahaan harus mendapatkan Izin  Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlebih dahulu. “Dan sampai 

saat ini PT Woyla belum memperoleh  izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan,” kata Saminuddin. 

(sak) 
 


