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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Lahan Pasca Pertambangan 

Kerusakan lahan pasca tambang emas yang tersebar dibeberapa tempat, 

hingga saat ini kebanyakan menjadi lahan yang terbuka, gersang, horizon tanah 

berubah akibat penggalian, dan sangat tidak produktif untuk pertumbuhan 

tanaman. Hal ini terlihat karena tidak banyak jenis tumbuhan yang mampu hidup 

diatasnya. Jenis vegetasi yang mampu hidup didominasi oleh jenis gulma, yang 

terdiri dari rumput-rumputan, paku-pakuan, hingga perdu (Neneng dkk., 2012). 

Pembukaan hutan yang digunakan untuk kegiatan penambangan Emas Tanpa Izin 

(PETI) dapat mengakibatkan perubahan struktur dan komposisi hutan (Leskona 

dkk., 2013). 

Dampak yang ditimbulkan berupa rusaknya kelestarian lingkungan dan 

ekosistem secara umum. Karakteristik lahan pasca tambang emas ditandai dengan 

lahan didominasi oleh tanah berpasir yang berkemampuan mengikat air sangat 

rendah, intensitas cahaya sangat tinggi karena lahan terbuka tanpa vegetasi 

berkayu sehingga suhu permukaan tanah sangat tinggi, lapisan top soil hampir 

tidak ada, vegetasi dan unsur hara sangat minim, keasaman tanah tinggi, masih 

menyimpan logam berbahaya bagi makhluk hidup. Masalah utama yang timbul 

pada areal pasca tambang adalah perubahan lingkungan (Joni dan Tanduh, 2013). 

Sejalan dengan umur dan proses deposit bahan tambang, posisi timbunan 

bahan tambang dapat berada di lapisan dalam, dekat permukaan ataupun terbuka 

di permukaan tanah. Tertimbunnya bahan tambang oleh tanah penutup dapat 

terjadi sebagai hasil pelapukan bahan tambang itu sendiri sebagai bahan induk 

pembentuk tanah. Akibatnya tanah penutup bagian atas (tanah pucuk) yang telah 
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mengalami pelapukan lanjut memiliki kesuburan fisik, kimia dan biologi lebih 

baik dibanding tanah penutup bagian di bawahnya (overburden/subsoil) yang 

belum mengalami pelapukan lanjut. Untuk penambangan yang berada di 

permukaan tanah atau dekat permukaan pada umumnya dilakukan dengan sistem 

penambangan terbuka dengan mengupas tanah penutup di atasnya. Sementara 

penambangan yang berada di lapisan dalam dilakukan dengan penambangan 

dalam (undergroundmining) dengan sistem pengeboran ataupun membuat 

terowongan bawah tanah, sehingga tidak banyak mengganggu kondisi permukaan 

lahan (Subowo, 2011). 

 

2.2. Sifat Fisik Tanah 

2.2.1. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah barangkali merupakan karakter fisik tanah yanag secara 

langsung dapat dilihat, walaupun pengukurannya tidak semudah itu, informasi 

mengenai tekstur tanah cukup penting, karena dari tekstur tanah dapat dilihat 

secara cermat mengenai sifat fisik, dan kimia fisik tanah tersebut, dari tekstur 

tanah  misalnya dapat diperkirakan secara kasar daya sorpsi tanah, terhadap zat 

pencemar, ataupun permeabilis tanah tersebut. Tabel 2.1 menyajikan klasifikasi 

tanah berdasarkan ukuran partikelnya (Notodarmojo, 2005). Tanah mempunyai 

kemampuan untuk membersihkan dirinya dari pengaruh polutan dan disebut sebagai 

daya sangga, tetapi kemampuan tersebut terbatas. Jika daya sangga terlampui sebagai 

akibat penumpukan bahan beracun berbahaya yang terus menerus maka tanah akan 

tercemari (Mulyadi, 2013). 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Tanah Menurut Ukuran Partikel 

Klasifikasi Minimum Diameter (mm) 

Brangkal (boulder) 256 

Kerakal (cobbles) 64 

Kerikil Kasar (pebbles) 4 

Kerikil Halus (granule) 2 

Pasir Sangat Kasar 1 

Pasir Kasar ½ 

Pasir Medium ¼ 

Pasir Halus 1/8 

Pasir Sangat Halus 1/16 

Lanau Kasar 1/32 

Lanau Medium 1/64 

Lanau Halus 1/128 

Lanau Sangat Halus 1/256 

Liat (clay) < 0.002* 

Koloid < 0.0002* 
Sumber : Wentworth (1992) cit. Notodarmojo (2005). 

 

2.2.2. Porositas Tanah dan Bobot Isi (Bulk Density) 

Pada kondisi alamiah, partikel tanah cenderung untuk saling bergabung 

membentuk agregat atau ped (bongkahan), karena beberapa proses seperti 

mengembang dan menyusutnya tanah oleh perubahan kadar air atau pengaruh 

biologis, seperti keadaan jamur atau binatang tanah, dapat menghasilkan substansi 

yang mengikat partikel tanah yang untuk bergabung membentuk agregat tanah. 

Kondisi ini akan mempengaruhi porositas tanah, yang kemudian akan 

mempengaruhi mobilitas atau transportasi zat pencemar (Notodarmojo, 2005). 

Porositas dari suatu tanah atau sedimen adalah volume kosong, (Void 

spaces) antara komponen padatan tanah, pada Gambar 2.1. memperlihatkan 

komponen padat (solid matriks), yaitu tanah, komponen cair atau larutan tanah, 

dan ruang kosong atau void, dimana didalamnya mungkin terisi uap air dan gas. 

Gas-gas yang mungkin berada dalam ruang kosong, pada tanah yang dekat dengan 

permukaan udara, mempunyai komposisi yang hampi sama dengan udara, seperti 

misalnya, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, serta gas-gas lain. Semakin dalam, 
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komposisi akan berubah sesuai dengan tekstur dan komposisi tanah serta 

keberadaan kontaminan. Pada kondisi dimana kontaminan organik terdapat dalam 

jumlah besar, maka kehadiran CO2, yang berasal dari metabolisme 

mikroorganisme akan menjadi semakin dominan, dan oksigen akan semakin 

menipis, gas-gas lain seperti methane (CH4) yang meruapakan hasil dari 

metabolisme mikroorganisme dalam fermentasi juga mungkin terdapat atau 

terjebak dalam ruang pori (Notodarmojo, 2005). 

 

 udara 

       

            air 

 

           padatan/solid matriks 

 

 

Gambar 2.1. Komponen Tanah yang Terdiri dari Komponen Padat, Cair, dan 

                         Ruang Kosong (Notodarmojo, 2005). 

 

Kegiatan penambangan umumnya menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Tanah merupakan bagian dari siklus logam berat pembuangan limbah, apabila 

tanah melebihi kemampuan dalam mencerna limbah akan mengakibatkan 

pencemaran tanah (Mirdat dkk., 2013). Mengingat peranan tanah sebagai media 

tanam atau pertumbuhan dan sekaligus sebagai tempat berlangsungnya siklus 

logam berat maka sangat perlu untuk dikeahui jenis dan karakter suatu tanah. Sifat 

tanah sangat penting untuk diketahui, sehinga dilakukan penentuan sifat fisik dan 

kimia pada tanah sebelum digunakan (Irsyad dkk., 2014).  

Bobot isi sangat erat kaitannya dengan permeabilitas dan porositas tanah, 

jika bobot isi tinggi maka permeabilitas dan porositas tanah akan rendah, dan 
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sebaliknya jika bobot isi rendah, maka permeabilitas dan porositas tanah akan 

tinggi, sehingga setiap jenis tanah memiliki harga kisaran porositas yang berbeda 

pada Tabel 2.2. Kisaran harga porosita akan mempengaharui bobot isi dan 

permeabilitas tanah, semakin tinggi bobot isi maka semakin padat tanah, sehingga 

semakin rendah permeabilitas dan porositas tanah (Arabia dkk.,2012). 

Tabel 2.2. Kisaran Harga Porositas Beberapa Jenis Tanah 

Jenis/Material Tanah Kisaran Porositas 

Pasir dan kerikil seragam 0,25-0,50 

Campuran pasir dan kerikil 0,20-0,35 

Pasir kasar 0,25-0,35 

Pasir sedang 0,35-0,40 

Pasir halus 0,40-0,50 

Pasir glacial till 0,1-0,20 

Shale 0,01-0,10 

Dolomite, retakan  0,07-0,11 

Pasir lanuan 0,39 

Lanau 0,35-0,50 

Lanau berliat 0,34 

Batu granite, retakan 0,02-0,08 

Bati pasir 0,14-0,49 

Liat endapan danau 0,40-0,44 

Liat 0,33-0,60 
Sumber : Fetter (1988) cit. Notodarmojo (2005). 

 

2.2.3. Permeabilitas Tanah dan pH Tanah 

Permeabilitas tanah merupakan sifat penting dalam kaitannya dengan 

mobilitas air tanah. Untuk mengetahui konsep permeabilitas tersebut perlu 

diketahui suatu konsep aliran yang dirumuskan oleh Henry Darcy (1856). Darcy 

dalam eksperiemnnya menemukann hubungan proposional antara debit aliran air 

(Q) yang melalui pasir (homogen) dengan luasan tertentu (A) dan kehilangan 

energi (gradient hidroloisis) (Bear dan Verrujit, 1990., cit., Notodarmojo 2005). 

Kategori permeabilitas tanah dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Kategori Permeabilitas Tanah 

Deskripsi                          Permeabilitas (cm/jam)  

Sangat Cepat                          > 25,0  

Cepat                          12,5 – 25,0  

Agak Cepat                          6,5 – 12,5  

Sedang                          2,0 – 6,5  

Agak Lambat                          0,5 – 2,0  

Lambat                          0,1 – 0,5  

Sangat Lambat                          < 0,1  

  Sumber : Hardjowigeno (2003). 

 

Nilai pH tanah mempunyai peran yang penting dalam penyebaran 

kontaminan di dalam tanah. Partikel koloid tanah yang terdiri dari mineral liat, 

oksida logam, hidroksida serta organik umumnya mempunyai muatan 

elektrostatis. Nilai pH dapat mempengaharui muatan elektrostatis. Nilai pH dapat 

mempengaharui muatan elektrostatis dari suatu partikel koloidal, dari postif ke 

negatif atau sebaliknya, dan mengurangi potensialnya. Hal tersebut dengan 

sendirinya mempengaharui proses atau reaksi yang terjadi antara kontaminan 

dengan tanah, seperti misalnya proses adsorpsi. Nilai pH juga dapat menentukan 

proses presipitrasi akan terjadi pada suatu konsentrasi zat pencemar tertentu, atau 

sebaliknya proses disolusi yang akan terjadi (Notodarmojo, 2005). Metode 

analisis pH  tanah  menggunakan  metode  elektrometrik (H2O dan KCL 1 M) 

(Nurdin, 2012). Kategori nilai pH pada tanah dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Kategori pH Tanah 

Kelas                         pH Tanah  

Sangat Masam                         > 25,0  

Masam                         12,5 – 25,0  

Agak Masam                          6,5 – 12,5  

Netral                         2,0 – 6,5  

Agak Alkalis                          0,5 – 2,0  

Alkalis                         0,1 – 0,5  
Sumber : Sulaiman dkk (2005). 
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2.2.4. Warna Tanah 

Warna tanah merupakan sifat morfologi tanah yang paling mudah 

dibedakan, warna merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah, warna disusun 

oleh tiga variable yaitu: hue, value, dan kroma. Hue adalah spectrum warna yang 

dominan sesuai dengan panjang gelombangnya, sedangkan value menunjukan 

gelap-terangnya warna, sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan, dan 

kroma menunjukan kemurnian atau kekuatan dari warna spektrum 

(Hardjowigeno, 1993). 

Menurut Hasibuan (1982), faktor –faktor yang mempengaruhi warna tanah 

yaitu, (1) bahan organik dapat memberikan warna gelap, kelabu sampai hitam, (2) 

arang berupa senyawa Mn, senyawa besi dan humus, (3) mineral liat seperti kapur 

yang dominan akan memberikan warna kelabu sampai putih (4) bahan induk 

seperti margel dan batu putih akan memberikan warna keputihan (5) oksidasi besi 

bewarna kuning sampai merah, tergantung pada kandungan airnya, (6) oksidasi 

besi dan bahan organik yang akan memberikan warna kecoklatan, (7) drainase 

tanah yang buruk, hampir selalu memperlihatkan warna kelabu denga kekaratan, 

coklat kuning dan sebagainnya. 

2.2.5. Suhu Tanah 

Suhu tanah atau temperatur tanah merupakan salah satu sifat fisik tanah 

yang berpengaruh pada proses-proses yang terjadi di dalam tanah seperti 

pelapukan dan penguraian bahan induk, reaksi-reaksi kimia dan lain-lainya dapat 

berlangsung mempengaruhi pada pertumbuhan tanaman melalui proses 

kelembaban tanah, aerasi, aktifasi mikroba, ketersediaan unsur hara, dan lain-

lainnya. Fluktuasi atau naik dan turunnya temperatur dalam tanah lebih kecil dari 
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fluktuasi temperetur diudara, hal ini menyebabkan temperatur udara menjadi 

faktor pembatas yang lebih utama dari temperatur tanah (Hasibuan, 1982). 

Suhu tanah rata-rata tahunan untuk di daerah perakaran utama (pada 

kedalaman 5-100 cm), plus rata-rata fluktuasi musim tiap tahunnya, 

mempengaruhi dengan suhu udara rata-rata tahunan, dengan melihat keadaan 

sekitar peneduh, lereng, distribusi dan jumlah hujan, irigasi juga merupakan faktor 

perataan suhu tanah. Pengukuran suhu tanah merupakan salah satu kriteria untuk 

beberapa katergori misalnya, subordo (Tropert), great group (Tropudert), family 

(Isotermik, Mesik, Thermik, dan sebagainnya). Sedangkan pembenaman 

pengukur biasanya pada kedalaman 50 cm yang dipengaruhi perubahan suhu 

udara harian (Hardjowigeno, 1993). 

 

2.3. Logam Berat Merkuri Hg 

Logam termasuk kontaminan yang unik karena tidak dapat mengalami 

degradasi baik secara biologis maupun kimiawi yang dapat menurunkan kadar 

racunnya sehingga dampaknya bisa berlangsung sangat lama. Kemungkinan yang 

terjadi adalah logam akan mengalami transformasi sehingga dapat meningkatkan 

mobilitas dan sifat racunnya. Hal ini menjadi perhatian karena dapat menjadi 

potensi polusi pada permukaan tanah maupun air tanah dan dapat menyebar ke 

daerah sekitarnya melalui air, penyerapan oleh tumbuhan dan bioakumulasi pada 

rantai makanan (Juhaeti dkk., 2009). 

Menurut Palar (1994), logam berat merupakan logam yang mempunyai 

massa jenis lebih dari 5 g/cm
3
. Logam berat biasanya menimbulkan efek-efek 

khusus pada makhluk hidup. Semua logam berat dapat menjadi bahan racun yang 

akan meracuni tubuh makhluk hidup. Namun demikian, meski semua logam berat 
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dapat mengakibatkan keracunan pada makhluk hidup, sebagian dari logam-logam 

tersebut tetap dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kebutuhan tersebut berada dalam 

jumlah yang sangat sedikit. Tetapi bila kebutuhan dalam jumlah yang sangat kecil 

itu tidak terpenuhi, maka dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup dari 

setiap makhluk hidup. Karena logam-logam tersebut ada yang dibutuhkan tubuh, 

maka logam-logam tersebut juga dinamakan sebagai logam-logam atau mineral-

mineral esensial tubuh. Akan tetapi, bila jumlah dari logam-logam esensial ini 

masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan maka akan berubah fungsi 

menjadi zat racun bagi tubuh. 

Logam berat sejatinya unsur penting yang dibutuhkan setiap makhluk 

hidup. Sebagai trace element, logam berat yang esensial seperti tembaga (Cu), 

selenium (Se), Besi (Fe) dan Zink (Zn) penting untuk menjaga metabolisme tubuh 

manusia dalam jumlah yang tidak berlebihan, jika berlebihan akan menimbulkan 

toksikpada tubuh. Logam yang termasuk elemen mikro merupakan kelompok 

logam berat yang nonesensial yang tidak mempunyai fungsi sama sekali dalam 

tubuh. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan 

keracunan (toksik) pada manusia yaitu: timbal (Pb), merkuri (Hg), arsenik (As) 

dan cadmium (Cd) (Agustina, 2010).  

Pencemaran logam berat di Indonesia cenderung meningkat sejalan 

dengan meningkatnya proses industrialisasi. Pencemaran logam berat dalam 

lingkungan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, 

dan tanaman, maupun lingkungan. Menurut Widowati, 2008 cit., Junita 2013 

Logam berat dibagi menjadi dua jenis yaitu, a) logam berat esensial adalah logam 

dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Akan tetapi, logam 
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tersebut bisa menimbulkan efek racun jika dalam jumlah yang berlebihan. 

Contohnya yaitu: Zn, Cu, Fe, Co, Mn, dan lain-lain, b) logam berat tidak esensial 

adalah logam yang keberadaannya dalam tubuh masih belum diketahui 

manfaatnya, bahkan bersifat racun. Contohnya yaitu: Hg, Cd, Pb,Cr, dan lain-lain. 

Logam berat yang mencemari lingkungan, baik dalam udara, air, dan tanah 

berasal dari proses alami dan kegiatan industri. Proses alami dapat berasal dari 

bebatuan gunung berapi yang memberikan kontribusi ke lingkungan udara, air, 

dantanah. Kegiatan manusia yang bisa menambah pencemaran lingkungan 

berupakegiatan industri, pertambangan, pembakaran bahan bakar, serta kegiatan 

domestik lain yang mampu meningkatkan kandungan logam di lingkungan udara, 

air, dan tanah. 

Kadar toksikologi logam berbeda, seperti halnya logam besi (Fe) masuk ke 

dalam tubuh, meski dalam jumlah yang sedikit berlebihan, biasanya tidaklah 

menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap tubuh. Karena unsur besi (Fe) 

dibutuhkan dalam darah untuk mengikat oksigen, sedangkan unsur logam berat 

baik itu logam berat beracun yang dipentingkan seperti tembaga (Cu), bila masuk 

ke dalam tubuh dalam jumlah berlebihan akan menimbulkan pengaruh-pengaruh 

buruk terhadap fungsi fisiologis tubuh. Jika yang masuk ke dalam tubuh 

organisme hidup adalah unsur logam berat beracun seperti hidragyrum (Hg) atau 

disebut juga air raksa/merkuri, maka dapat dipastikan bahwa organisme tersebut 

akan langsung keracunan (Putranto, 2011). 

Merkuri (Hg) atau air raksa adalah logam yang ada secara alami, 

merupakan satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Logam 

murninya berwarna keperakan/putih keabuan-abuan, cairan tak berbau, dan 
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mengkilap. Bila dipanaskan sampai suhu 357
0
C, Hg akan menguap. Walaupun Hg 

hanya terdapat dalam konsentrasi 0,08 mg/kg kerak bumi, logam ini banyak 

tertimbun didaerah penambangan. Hg lebih banyak digunakan dalam bentuk 

logam murni dan organik dari pada bentuk anorganik (Agustina, 2010). 

Logam Hg dapat berada pada berbagai senyawa. Bila bergabung dengan 

klor, belerang, atau oksigen, Hg akan membentuk garam yang biasanya berwujud 

padatan putih. Merkuri (Hg) terdapat di udara dari deposit mineral dan dari area 

industri. Logam Hg yang ada di air dan tanah terutama berasal dari deposit alam, 

buangan limbah, dan akitivitas vulkanik. Logam Hg dapat pula bersenyawa 

dengan karbon membentuk senyawa Hg organik. Manusia telah menggunakan 

mercury oksida (HgO) dan mercury sulfida (HgS) sebagai zat pewarna dan bahan 

kosmetik (kream pemutih) diduga juga untuk pewarna bibir dan krim antiseptik 

digunakan secara meluas dalam produk lampu neon, baterai, termometer, industri 

pembuatan cat, pembuatan gigi palsu, peleburan emas, pembasmi serangga (racun 

tikus) dan lain-lain (Agustina, 2010). 

Merkuri yang dihasilkan oleh kegiatan industri dan proses penambangan 

dan terendapkan di dalam permukaan mengakibatkan masuknya polusi merkuri ke 

dalam tanah dan masuk ke dalam lingkungan air tanah melalui celah-celah dengan 

dibawa oleh air hujan yang masuk ke dalam tanah. Pencemaran unsur merkuri 

dalam tanah terjadi karena proses pelapukan batuan termineralisasi atau akibat 

penggarangan pada pengolahan emas (Putranto, 2011). 

Pencemaran merkuri merupakan masalah yang makin meluas akibat dari 

berbagai penggunaan dalam aktivitas manusia, diantaranya digunakan dalam 

proses bleaching (produksi klorin, kertas, tekstil), sebagai katalis, pigmen untuk 
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cat, penambangan emas dan bahan agrokimia. Dalam penambangan emas rakyat 

merkuri digunakan dalam proses amalgamasi dengan cara tradisional dan 

limbahnya terbuang begitu saja sehingga menimbulkan pencemaran yang meluas 

ke lingkungan sekitarnya, termasuk sungai dan lahan pertanian (Hidayati dkk., 

2009). Merkuri merupakan salah satu jenis logam berat yang termasuk kategori 

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena dapat membahayakan makhluk 

hidup dan mencemari lingkungan. Air limbah yang mengandung merkuri harus 

diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air 

lingkungan yang tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup (Rondonuwu, 2014). 

 

2.4. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

Kegiatan pertambangan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha 

izin pertambangan. Pelaksana teknis kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh 

Dinas Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Kegiatan 

Eksplorasi Pertambangan di Kabupaten (Kurnia, 2013).  

Meningkatnya aktifitas manusia untuk memanfaatkan potensi yang ada di 

Sungai Singingi seperti penambangan emas tanpa izin (PETI), penamban 

pasir/batu kerikil (galian C), dan penambangan batubara serta pembangunan 

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sehingga menyebabkan terganggunya daur hidup dari 

organisme yang ada diperairan tersebut (Johan dan Ediwarman, 2011). Dari 

berbagai  literatur diperkirakan tiap petambang dalam sehari dapat menghasilkan 

sekitar 10 gram emas (Sugiono dkk., 2014). 
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Dalam praktek pertambangan emas selalu dikaitkan dengan kepentingan-

kepentingan individu maupun kelompok individu itu dalam memenuhi kebutuhan, 

salah satunya yaitu kebutuhan ekonomi dan hubungan-hubungan ekonomi 

individu dengan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini tentu saja berdampak 

pada praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok individu yang berkepentingan. Sehingga dalam suatu proses 

pertambangan emas, tentu saja terdapat kelompok yang diuntungkan dan 

kelompok yang dirugikan seperti masyarakat yang menerima damak lingkungan. 

Pada pihak yang meraih keuntungan tidak hanya diperoleh oleh kelompok 

penambang, akan tetapi juga terdapat pihak yang memiliki kekuatan untuk 

melindungi adanya kegiatan pertambangan (Yunita, 2015). 

Soegianto (2005), memaparkan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui nonrenewable sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui adalah, 

a) sumber daya metalik ( besi, tembaga , alumunium), b) sumber daya mineral non 

metalik, dan c) sumber daya energi, ore adalah batuan yang mengandung satu atau 

lebih mineral metalik yang menguntungkan untuk ditambang. 

Ore mineral yang mengandung logam yang diinginkan disebut dengan 

gangue. Memisahkan gangue dari ore menghasilakan timbunan limbah yang 

disebut tailings. Partikel logam toksis dapat larut dari tailings karena air hujan 

yang selanjutnya dapat mengkontaminasi air permukaan dan air tanah, 

pembuangan tailing langsung ke tanah tanpa perlakuan menyebabkan tanah 

tercemar sehingga terjadi akumulasi dalam tanah bahkan pada tanaman yang 

berada di sekitarnya. Jenis limbah yang berpotensi merusak lingkungan hidup 
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adalah limbah yang termasuk dalam Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang di 

dalamnya terdapat logam berat (Zulfikah dkk., 2014). 

Beberapa ahli lingkungan percaya bahwa bahaya terbesar dari terus 

meningkatnya konsumsi sumber daya mineral dunia bukan habisnya sumber daya 

nonrenewable tetapi rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan 

ekstraksi, pemrosesan, dan konversi bahan tersebut.Pertambangan emas dikenal 

sebagai kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan. Kegiatan 

pertambangan emas rakyat (tradisonal) meruapakan sumber pencemaran utama 

merkuri, di perairan dan lingkungan sekitar di berbagai tempat didunia. 

Sedangkan pencemaran emas skala industri sebagai sumber pencemaran sianida 

ke lingkungan sekitar dikegiatan pertambangan (Soegianto, 2005). 

Sebagian besar ore mengandung satu atau lebih bahan logam yang 

diinginkan setelah gangue dipisahkan dari ore, selanjutnya dilakukan smelting 

(dapat dilihat pada Tabel 2.3.) (peleburan) untuk memisahkan logam dari elemen 

lain dari ore mineral. Tanpa pengendalian pencemaran yang efektif smelter akan 

menemisikan sejumlah besar polutan ke udara yang dapat menghancurkan 

tanaman dan tanah disekitarnya. Smelter juga dapat menyebabkan pencemaran air 

dan menghasilakn limbah padat dan cair yang berbahaya sehingga harus ditimbun 

secara benar, begitu logam murni dihasilakn melalui smelting, biasanya 

dilanjutkan dengan mengkonversikannya menjadi produk tertentu yang 

diinginkan, yang kemudian dimanfaatkan, dibuang, atau didaur ulang (Soegianto, 

2005). 
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   Hg recycle        Au 

                   Taillings 

 

        Au 

Tabel 2.3. Flow Chart Alur Pertambangan Emas (Soegianto, 2005). 

 

Pengolahan emas dengan teknik amalgamasi telah menyebabkan 

kontaminasi sedimen sungai. Sedimen yang telah terkontaminasi oleh merkuri 

berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang negatif dan berbahaya bagi 

masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Kontaminasi sedimen sungai 

oleh merkuri di sekitar daerah tambang emas rakyat berhubungan langsung 

dengan proses pengolahan emas dengan cara amalgamasi dimana mineral sulfida 

logam, bersama dengan logam merkuri terbuang sebagai campuran halus material 

tailing (Kitonga dkk., 2012). Amalgamasi merkuri (Hg) merupakan metode 

tradisional yang digunakan untuk mendapatkan emas. Sisa proses tradisional 

tersebut berupa limbah (berlumpur) yang mengandung merkuri dan berbagai 
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Cu Plate 
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logam berat lainnya dibuang di lahan pertanian sehingga mencemari lahan 

pertanian (Siahaan dkk., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


