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Aceh Jaya - Karena terlalu lama dihimpit kemiskinan, masyarakat Krueng Sabee kabupaten 

Aceh Jaya berani mengambil resiko untuk memperbaiki hidup mereka. Meskipun mereka harus 

bersentuhan langsung dengan air raksa, padahal mereka tahu, zat kimia tersebut sangat 

berbahaya untuk keberlangsungan hidup mereka. 

Air Raksa atau Mercury merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya dan termasuk dalam 

kategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), namun bagi sebagian masyarakat Aceh Jaya, harus 

bergelut dengan air raksa saat memisahkan batu dengan emas. 

Pantauan The Globe Journal, Minggu (21/2) di kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, saat 

mengolah batu menjadi emas, warga ditempat tersebut tidak menggunakan pengaman apapun 

agar anggota tubuh mereka tidak bersentuhan langsung dengan mercury. 

"Kalau anggota tubuh kita bersentuhan langsung dengan mercury ya berbahaya, tapi mau bilang 

apa lagi ini sudah menjadi tempat mencari nafkah kami, dulu kami hidup miskin, sehingga 

sebahaya apapun jalannya akan kami tempuh agar hidup bisa kami perbaiki," ujar Abdurrahman 

salah seorang pekerja di tempat pengolahan emas yang terdapat di desa Kaboe, kecamatan 

Krueng Sabee. 

Ditanya jumlah mercury yang digunakan untuk memisahkan batu dan emas, Abdurrahman 

menyebutkan, setiap tabung besi yang diisi batu satu goni ukuran 15 Kilogram membutuhkan 

mercury sebanyak tiga ons. Sementara setiap tempat pengolahan memiki 12 hingga 18 tabung 

besi. 

"Setiap satu goni batu membutuhkan tiga ons mercury sementara harga mercury untuk setiap 

kilogram di pasaran mencapai Rp. 800 ribu," ungkap Abdurrahman. 

Sementara itu salah seorang pekerja lainnya, Abdullah mengungkapkan saat ini jumlah tempat 

pengolahan emas sudah sedikit berkurang dari sebelumnya karena saat ini di Gunong Ujeun 

sedang mewabah penyakit malaria. 

"Saat ini pekerja banyak yang tidak naik ke gunung karena sedang mewabah penyakit malaria 

sehingga batu pertambangan tidak jalan dan banyak pekerja yang sedang terkena malaria," jelas 

Abdullah. 

Pekerja tambang dari luar Aceh 

Untuk menambang emas di Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya, pemilik modal mendatangkan 

penambang dari luar Aceh seperti dari pulau Jawa. "Pekerja banyak didatangkan dari pulau Jawa 

karena mereka lebih berpengalaman dalam menambang emas," ujar Abdullah. 

Menurut Abdullah, pekerja yang mereka datangkan dari luar Aceh bekerja dibawah kontrol 

masyarakat setempat, "Mereka bekerja pada kami," jelas Abdullah. 



Abdullah menambahkan, sebagian besar penambang yang didatangkan dari pulau Jawa 

merupakan mantan pekerja di tambang emas yang telah tutup. "Mereka kita datangkan dari 

kampungnya dan kita urus semua keperluan mereka mulai dari ongkos hingga Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) Aceh Jaya,"papar Abddullah. 

 


