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PRAKATA 
 

Permasalahan lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan 
Merkuri telah menjadi perhatian dunia. Salah satu sektor yang menjadi perhatian 
adalah sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang disinyalir menjadi salah 
satu contributor utama lepasan dan emisi Merkuri ke media lingkungan. Oleh 
karenanya sebagai upaya pengelolaan Merkuri, Pemerintah Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi Minamata pada tahun 2017 melalui pengesahan UU 11/2017. 
Pasca ratifikasi, berbagai program dan kegiatan telah dikembangkan dan dilakukan 
oleh pemerintah sebagai upaya pengelolaan Merkuri di Indonesia, diantaranya 
pengembangan kebijakan penghapusan Merkuri, penerapan teknologi pengolahan 
emas yang ramah lingkungan, serta pengendalian dampak lingkungan dan dampak 
kesehatan Merkuri. 
 
Sebagai upaya pendokumentasian jejak langkah pengelolaan Merkuri dan 
pemublikasian data Merkuri Indonesia, khususnya di sektor PESK di Indonesia, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku National Focal Point 
Konvensi Minamata dengan dukungan UNDP Indonesia melalui proyek GOLD-
ISMIA, menerbitkan SERI BUKU SAKU Status Merkuri Pada Sektor Pertambangan 
Emas Skala Kecil di Indonesia tahun 2020. 
 
Seri BUKU SAKU ini terdiri atas 4 (empat) buah buku yang saling berkaitan satu 
sama lain. Keempat buku tersebut antara lain BUKU 1: Kebijakan Pengurangan dan 
Penghapusan Merkuri di Indonesia, BUKU 2: Penggunaan Merkuri di PESK dan 
dampaknya terhadap lingkungan, BUKU 3: Dampak Merkuri pada Kesehatan 
Manusia di sektor PESK, dan BUKU 4: Teknologi Pengolahan Emas pada PESK di 
Indonesia. BUKU 4 berisi informasi mengenai praktik pertambangan di PESK, 
berbagai teknologi yang digunakan, dan pengolahan limbahnya. Harapan kami, 
semoga penerbitan seri BUKU SAKU Status Merkuri Pada Sektor Pertambangan 
Emas Skala Kecil di Indonesia tahun 2020 ini dapat menambah wawasan para 
pembaca mengenai isu Merkuri dan penggunaannya di PESK. 
 

Yun Insiani 
(Direktur Pengelolaan B3 KLHK)
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KARAKTERISTIK BIJIH EMAS (GOLD ORE) PADA 
PERTAMBANGAN EMAS 
 

Berdasarkan genesanya (tempat atau lingkungan dimana suatu mineral terbentuk), 
endapan emas dapat dikategorikan menjadi endapan primer dan endapan 
sekunder (alluvial). Endapan emas primer berhubungan langsung dengan batuan 
yang mengalami alterasi dan pengayaan unsur emas yang dibawa oleh aliran fluida 
hidrotermal di bawah permukaan Bumi yang terakumulasi seiring waktu. 
Umumnya, fluida hidrotermal inni berhubungan dengan aktivitas gunung api purba. 
Oleh karena fluida hidrotermal yang dapat mengandung banyak jenis mineral, emas 
pada endapan primer “tersembunyi” pada batuan kaya silika dan dapat berasosiasi 
dengan logam lain seperti perak, tembaga, seng, dan timbal. Umumnya, terdapat 
dua mode penyebaran emas pada bijih dari endapan primer, yaitu mengganti 
komposisi batuan asal (replacement) dan sebagai urat-urat kuarsa. 
 
Endapan sekunder biasanya merupakan butir emas lepas yang dapat ditemukan 
bersamaan dengan butir-butir pasir yang dapat terakumulasi pada endapan aluvial 
sungai, yang mana endapan sekunder ini merupakan hasil erosi, transportasi, dan 
pengendapan ulang partikel emas yang berasal dari endapan primer.Endapan emas 
sekunder dapat ditemukan di endapan aluvial sungai purba atau endapan sungai 
aktif, terutama di sekitar daerah yang juga ditemukan endapan emas primer. 
 
Karakterisasi bijih merupakan langkah fundamental dalam proses penentuan 
teknologi pengolahan emas yang akan diaplikasikan. Hasil kajian karakterisasi ini 
akan menjadi informasi awal dalam pemilihan teknologi pengolahan emas.  

a. Jenis bijih emas sekunder (alluvial) biasanya efektif dan efisien jika diolah 
dengan metode pemisahan gravitasi karena partikel emas dalam bijih tersebut 
relatif sudah terlibarasi dan memililki ukuran partikel yang cukup besar. Dengan 
demikian, butiran emas mudah mengendap dan dapat dipisahkan secara fisik 
dari mineral-mineral pengotornya.  

b. Jenis bijih emas primer akan efisien apabila diolah dengan teknik pelindian 
(leaching) karena umumnya endapan primer ini dicirikan dengan ukuran 
partikel emas yang sangat halus dan terikat pada matriks batuan. Oleh karena 
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PRAKTIK BURUK TEKNOLOGI PENGOLAHAN 
EMAS 
 

Pada sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), merkuri dikenal dengan nama 
air raksa atau air perak yang merupakan salah satu bahan pengikat bijih emas yang 
paling umum digunakan oleh penambang tradisional. Penggunaan merkuri dalam 
pengolahan emas merupakan suatu praktik terburuk dalam kegiatan PESK. 
Penerapan teknologi pengolahan emas yang tidak memenuhi kaidah pengolahan 
emas yang baik terdiri dari teknologi pengolahan emas untuk batuan primer dan 
teknologi pengolahan emas untuk batuan sekunder.  
 
Teknologi Pengolahan Emas untuk Batuan Primer 
 
Teknologi amalgamasi digunakan pada pengolahan bijih emas tipe primer (batuan 
keras). Metode ini banyak digunakan oleh penambang karena sederhana, cepat dan 
mudah. Meskipun demikian, pengolahan emas dengan metode ini kurang efektif 
karena hanya dapat menangkap 10 - 40% emas saja (hanya partikel emas yang 
berukuran antara 0.07 – 1.5 mm). Pada tahapan pertama proses amalgamasi (lihat 
Gambar 1), bijih emas (batuan yang diambil dari lubang tambang) dihancurkan 
secara manual menggunakan palu atau secara mekanik menggunakan mesin. Bijih 
emas yang berukuran lebih kecil kemudian digiling/ dihaluskan menggunakan 
gelondong / tromol. Proses pengolahan emas dengan metode amalgamasi (dengan 
menggunakan merkuri) terjadi pada tahap penggilingan tersebut. Proses ini 
menghasilkan lumpur yang mengandung merkuri dan amalgam (campuran merkuri 
dengan logam berharga termasuk emas). Lumpur yang mengandung merkuri 
dibuang dibuang ke dalam kolam-kolam limbah, sedangkan amalgam diperas untuk 
meningkatkan kepadatannya dengan pemerasan menggunakan kain berpori halus, 
sehingga menghasilkan bola amalgam. Bola amalgam kemudian dibakar untuk 
menguapkan merkuri, sehingga hanya emas yang akan tersisa pada proses ini. 
 
Beberapa penambang menyadari bahwa masih banyak emas yang tersisa di tailing 
(limbah lumpur) amalgamasi, sehingga dilakukan proses pengolahan emas lanjutan 
dengan metode sianidasi. Adapun kotak berwarna merah pada Gambar 1 
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itu, diperlukan tahap kominusi (penghancuran batuan) untuk meliberasi partikel 
emas sebelum proses leaching dilakukan. 

 
Berdasarkan hal tersebut, kriteria pemilihan teknologi pengolahan emas adalah hal 
yang penting dikarenakan banyak penambang yang masih membutuhkan 
pendampingan teknis dalam mengolah emas. Pemilihan teknologi nantinya akan 
berpengaruh pada tingkat recovery emas pada pengolahan emas. 
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emas primer termasuk pembangunan lubang tambang tanpa perkuatan (tidak 
disanggah dengan kayu atau material kuat lainnya) dan tanpa ventilasi yang baik. 
Alur pemrosesan emas pada tambang batu keras ditunjukkan pada Gambar 2.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Alur pemrosesan emas pada tambang emas batu keras 
Sumber: Yayasan Tambuhak Sinta 

 
Teknologi Pengolahan Emas untuk Batuan Sekunder 
 
1. Pendulangan 
 
Pengolahan emas untuk batuan sekunder (alluvial) dapat menggunakan metode 
sederhana yang disebut pendulangan. Pendulangan atau panning adalah metode 
tradisional dimana penambang menggunakan panci dulang untuk memisahkan 
emas dari partikel lain secara gravitasi. Metode ini digunakan untuk placer/aluvial 
emas dan berlangsung di tepi sungai dan kolam. Proses ini adalah salah satu cara 
paling sederhana untuk mengekstraksi emas dan popular di kalangan penggemar 
geologi karena prosesnya relatif sederhana, mudah dan murah. Untuk metode ini, 
penambang menambahkan merkuri secara langsung pada panci dulang untuk 
membuat ikatan emas-merkuri. Di Indonesia, penggunaan metode ini banyak 
dijumpai di Sumatera dan Kalimantan.  
 
 

Emas siap jual Peleburan Amalgam 

Penghancuran batu Penggilingan batu Proses amalgamasi 
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menunjukkan tahapan proses yang termasuk praktik buruk teknologi pengolahan 
bijih emas primer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Alur proses penggunaan merkuri pada tambang batu keras 
Sumber: Yayasan Tambuhak Sinta 

 
Jumlah penggunaan merkuri bervariasi dan sangat bergantung pada kepercayaan 
penambang terhadap konsentrasi emas di dalam bijihnya. Jika penambang tersebut 
merasa bijih emas yang ditambangnya mengandung banyak emas, maka semakin 
banyak juga merkuri yang ditambahkan ke dalam proses amalgamasi. Selain itu, 
jumlah penggunaan merkuri juga bergantung pada ukuran gelondong yang 
digunakan. Namun rata-rata penggunaan merkuri per gelondong berkisar antara 
100 gram hingga 1 kilogram. 
 
Sebagian merkuri yang digunakan pada proses amalgamasi akan menjadi emisi dan 
terlepas ke udara, air dan tanah. Adapun lepasan merkuri ke tanah dan air terjadi 
pada saat pembuangan lumpur mengandung merkuri (baik dari proses amalgamasi 
dan proses sianidasi tailing amalgamasi). Sedangkan lepasan merkuri ke udara 
terjadi pada saat pembakaran amalgam. Emisi merkuri di lingkungan dapat masuk 
ke dalam tubuh manusia dan mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan 
manusia.  
 
Praktik buruk penambangan bijih emas primer juga dapat menimbulkan resiko 
terhadap kesehatan dan keselamatan penambang. Tidak jarang diberitakan 
penambang rakyat terkubur hidup-hidup di dalam lubang tambang akibat 
runtuhnya lubang tambang dan adanya gas beracun akibat praktik buruk 
penambangan bijih emas primer. Adapun praktik terburuk penambangan bijih 
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(amalgamasi) 
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Tahapan proses penggunaan merkuri pada tambang emas aluvial ditunjukkan pada 
Gambar 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Proses penggunaan merkuri pada tambang emas aluvial 
Sumber: Yayasan Tambuhak Sinta 

Penggunaan mesin sedot 

Kasbok menangkap emas 

Pendulangan konsentrat 

Pencucian karpet 

Emas siap dijual 

Pembakaran amalgan 

Pengumpulan sisa merkuri 

Amalgamasi konsentrat 
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2. Kasbok/sluice box 
 
Selain pendulangan, metode kasbok/sluice box juga dapat diterapkan pada 
pengolahan endapan emas aluvial. Tambang emas aluvial umumnya dilakukan di 
sungai, bantaran sungai atau di daratan yang dahulunya berupa sungai purba. Jenis 
tambang emas ini sangat bergantung pada ketersediaan air sebagai bahan utama 
dalam proses pengolahan emas. Tambang emas jenis ini sering berpindah-pindah 
lokasi, khususnya ketika suatu lokasi dianggap sudah tidak menghasilkan banyak 
emas lagi. Bijih emas pada lokasi tambang emas aluvial pada umumnya berupa 
butiran. Oleh karena itu, penambang menggunakan sistem konsentrasi gravitasi 
untuk menangkap emas. Sistem pengolahan ini cukup efektif untuk mengolah bijih 
emas aluvial. 
 
Pada tambang emas aluvial, penambang pada umumnya menggunakan mesin 
pompa berkekuatan tinggi untuk menghisap air, batu dan tanah. Air dan 
muatannya dialirkan pada papan luncur atau kasbok yang beralaskan karpet untuk 
menangkap partikel emas (Tahap 1 dan 2).   
 
Partikel emas lebih berat dari mineral-mineral lain, sehingga akan mengendap dan 
tertahan oleh karpet yang dipasang di dasar kasbok. Karpet kemudian dicuci pada 
bak khusus pencucian kemudian didulang untuk mendapatkan konsentrat emas 
(Tahap 3, 4, dan 5). 
 
Pada jenis tambang ini, merkuri digunakan pada akhir proses pendulangan untuk 
menangkap butiran emas pada konsentrat (Tahap 6). Jumlah merkuri yang 
digunakan pada proses amalgamasi relatif sedikit, menyesuaikan dengan jumlah 
konsentrat yang diproses. Proses amalgamasi pada umumnya dilakukan di lubang 
bekas tambang yang menampung air atau di pinggir sungai. 
 
Sisa merkuri dari proses amalgamasi konsentrat dapat digunakan lagi untuk proses 
amalgamasi berikutnya (Tahap 7). Amalgam yang merupakan campuran merkuri 
dan emas kemudian dibakar untuk menghasilkan emas yang siap dijual ke toko 
emas (Tahap 8 & 9). Terkadang penambang membawa amalgam langsung ke toko 
emas untuk dibakar.  
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PRAKTIK BAIK TEKNOLOGI PENGOLAHAN EMAS 
 

Penggunaan merkuri dalam pengolahan emas merupakan suatu praktik terburuk 
dalam kegiatan PESK seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. 
Penggunaan merkuri pada sektor PESK berpotensi menimbulkan dampak berupa 
pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengancam kesehatan manusia. 
Aspek teknologi menjadi salah satu faktor kunci yang memiliki potensi untuk 
mengatasi masalah-masalah lingkungan, terutama penggunaan merkuri, yang 
sering ditemukan di PESK.  
 
Kriteria pemilihan teknologi pengolahan emas bebas merkuri untuk PESK bersifat 
kompleks karena uniknya sifat kegiatan PESK. Secara umum, PESK dioperasikan 
oleh para penambang yang mempunyai kemampuan teknis yang relatif rendah dan 
kemampuan finansialnya yang terbatas. Namun di suatu sisi, mereka menginginkan 
tingkat perolehan emas yang tinggi. Oleh karena itu, agar alternatif teknologi 
pengolahan emas bebas merkuri ini menarik bagi para penambang, maka perlu 
didesain suatu teknologi yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Perolehan emasnya tinggi. 
b. Proses dan peralatannya sederhana. 
c. Biaya modal dan operasi yang ekonomis. 
d. Biaya pengelolaan lingkungan yang kecil 
 
Beberapa jenis teknologi pengolahan emas bebas merkuri yang lebih efektif dan 
memberikan hasil recovery emas yang jauh lebih tinggi adalah sebagai berikut. 
 
Teknologi Pengolahan Emas untuk Jenis Endapan Emas Primer 
 
1. Teknologi Pelindian (Leaching) Sianidasi 

 
Salah satu proses pengolahan emas non merkuri adalah proses sianidasi yang 
banyak dilakukan oleh para penambang emas skala kecil. Dimana bijih emas 
dipecah kemudian dihaluskan sampai lolos ayakan 200 mesh dengan menggunakan 
ball mill. Batuan yang telah homogen kemudian dilakukan sianidasi dengan 
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Lokasi tambang emas aluvial berpindah-pindah, menyebabkan semakin 
meningkatnya pembukaan dan penggundulan hutan serta kerusakan lahan. 
Tambang emas aluvial di darat menyebabkan banyak lubang-lubang menganga 
yang sebagian menjadi kolam yang digenangi air.  
Pada pasca tambang, tanah menjadi gersang dan struktur tanah terbalik sehingga 
sulit dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 
dan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.  
 
Tambang emas aluvial di sungai menyebabkan pendangkalan sungai, yang dapat 
mengganggu kegiatan transportasi masyarakat yang mengandalkan jalur sungai. 
Pada musim hujan, endapan pasir dan batu menyebabkan perubahan arah aliran 
air sungai. Selain itu, penambangan di pinggir sungai menyebabkan erosi dan 
longsor serta membuat badan sungai semakin lebar yang berpotensi 
membahayakan pemukiman dan fasilitas umum di sekitar lokasi PESK.  
 
Merkuri yang terlepas dalam proses amalgamasi konsentrat, terlepas ke lingkungan 
dan dapat berakhir di sungai. Akibatnya, biota sungai dan ikan terkontaminasi 
merkuri dan membahayakan kesehatan manusia. Amalgam yang dibakar di tempat 
terbuka di lokasi PESK, pemukiman, dan toko emas membahayakan kesehatan 
manusia karena menghirup udara beracun. 
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Sistem kerja reaktor tiourea adalah dengan mensirkulasi lumpur dengan larutan 
tiourea dalam reaktor dengan penambahan larutan H2SO4 dan FeSO4. Bila hanya 
menggunakan tiourea sebagai pelarut tidak dapat melarutkan emas, sedangkan 
penggunaan H2SO4 hanya bisa melarutkan emas dalam jumlah sedikit. Oleh karena 
itu, proses pelarutan emas dapat berjalan dengan penambahan campuran tiourea 
dan H2SO4 (Potgieter, dkk, 2004).  
 
Kemudian dilakukan pemisahan filtrat dengan proses adsorpsi. Adsorban yang 
digunakan dalam industri pertambangan emas adalah karbon aktif resin. Kemudian 
emas yang terserap di karbon aktif dilakukan proses pembakaran dan selanjutnya 
dilebur dengan temperature 1.000 – 1.200°C dengan penambahan  
reagent berupa boraks (Na2B4O7.10H2O). 
 
3. Teknologi Pelindian (Leaching) Thiosulfat 

 
Terdapat 2 jenis garam tiosulfat secara komersil yaitu sodium thiosulfate (hypo) dan 
ammonium thiosulfate. Masing-masing senyawa mampu melarutkan emas dan 
perak, namun dengan laju pelarutan yang berbeda-beda dari tiap senyawa 
tersebut. Ammonium thiosulfate merupakan bagian dari thiosulfate yang memiliki 
laju pelarutan emas tercepat (Wahyudi dan Zaki, 2016). 
 
Bijih dipecah dengan menggunakan Jaw Cusher kemudian dihaluskan sampai 200 
mesh dengan Ball mill sampai homogen. Bijih akan dilakukan proses leaching 
dengan menggunakan tiosulfat.  
 
Kelebihan penggunaan tiosulfat sebagai reagen leaching emas yaitu tingkat 
toksisitasnya yang sangat rendah, dapat diperoleh leaching bijih dengan berbagai 
tipe (termasuk bijih kompleks dan pregrobbing), dan memberikan tingkat recovery 
yang tinggi serta kinetika yang lebih cepat dibandingkan proses sianidasi (Marsden 
dan House, 2006). Menurut Alymore dan Muir (2001), ekstraksi emas dari bijih tipe 
sulfida dalam larutan tiosulfat dalam 1 jam dapat mencapai 90%, sementara untuk 
proses sianidasi diperlukan minimal 24 jam untuk mendapatkan 50% ekstraksi 
emas dari bijih yang sama. 
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pemberian udara dan pengadukan di dalam tangki selama 48 jam sambil mengatur 
kondisi pH antara 10,5 – 11 menggunakan kapur. Kemudian dilakukan proses 
adsorbsi dengan penambahan karbon aktif. Emas yang terserap ke dalam karbon 
kemudian dilakukan proses pembakaran. Abunya dilakukan penambahan boraks 
dan selanjutnya dilebur dengan temperatur 1000 – 1200oC. 
 
Adapun proses pengolahan emas menggunakan sianidasi ditunjukkan pada Gambar 
4. 

 
Gambar 4. Alur pemrosesan emas menggunakan sianidasi 

 
2. Teknologi Pelindian (Leaching) Thiourea 

 
Salah satu proses pengolahan emas non merkuri adalah proses leaching tiourea. 
Bijih dipecah dengan menggunakan Jaw Cusher kemudian dihaluskan sampai 200 
mesh dengan Ball mill sampai homogen. Bijih akan dilakukan proses leaching 
dengan menggunakan tiourea. Tiourea digunakan sebagai alternatif pengganti 
sianida, terutama pada batuan berjenis primer, dan sulfida rendah. Tiourea secara 
relatif tidak beracun dan aman bagi lingkungan.  
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Gambar 5. Pengolahan emas dengan teknologi konsentrasi gravitasi 

 
Perbandingan Penggunaan Teknologi Pelindian (Leaching) Sianidasi, 
Pelindian (Leaching) Tiourea, Pelindian (Leaching) Tiosulfat dan Teknologi 
Konsentrasi Gravitasi pada Pengolahan Emas 
 
Pengolahan emas menggunakan Teknologi Pelindian (Leaching) Sianidasi, Pelindian 
Tiourea, Pelindian Tiosulfat dan Teknologi Konsentrasi Gravitasi sudah banyak 
diterapkan di Industri Pertambangan Emas. Berikut Perbandingan Penggunaan 
Teknologi Pelindian Sianidasi, Pelindian Tiourea, Pelindian Tiosulfat dan Teknologi 
Konsentrasi Gravitasi dalam pengolahan emas, antara lain: 
 

 Tabel 1.  Perbandingan Penggunaan Teknologi Pelindian Sianidasi, Pelindian Tiourea, 
Pelindian Tiosulfat dan Teknologi Konsentrasi Gravitasi 

No. Teknologi Keterangan 
1. Amalgamasi 

menggunakan 
merkuri 

1. Merkuri dapat menangkap emas hingga 40% di dalam batuan 
biji; 

2. Proses teknologi lebih sederhana; 
3. Biaya modal dan operasi yang dikeluarkan kecil; 
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4. Flotasi 
 

Flotasi adalah suatu pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan/larutan 
berdasarkan perbedaan sifat permukaan dari zat yang akan dipisahkan, dimana zat 
yang bersifat hidrofilik tetap berada dalam fase air sedangkan zat yang bersifat 
hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan 
larutan dan membentuk buih yang kemudian dapat dipisahkan dari cairan tersebut. 
Secara umum flotasi melibatkan 3 fase yaitu cair (sebagai media), padat (partikel 
yang terkandung dalam cairan) dan gas (gelembung udara). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi flotasi: 

a. Ukuran partikel 
b. Kekentalan lumpur (persen padatan) 
c. Gelembung udara 
d. Permukaan partikel 
e. pH pulp dan karakteristik air 
f. Reagen flotasi 
g. Kecepatan putaran pengadukan dan laju pengaliran udara  

 
Teknologi Pengolahan Emas untuk Bijih Emas Aluvial 
 
1. Konsentrasi Gravitasi 

 
Konsentrasi gravitasi adalah teknik pengolahan emas yang didasarkan pada 
perbedaan berat jenis antara emas dengan mineral-mineral pengotornya. Proses 
pemisahan ini umumnya dilakukan dalam media air, dimana emas yang mempunyai 
densitas yang tinggi akan terkonsentrasi di lapisan bawah sedangkan mineral-
mineral pengotor yang berat jenisnya lebih ringan akan berada di lapisan atas. 
Pengolahan emas dengan menggunakan metode ini biasanya tidak menggunakan 
bahan kimia dan cocok untuk mengolah bijih yang ukuran partikel emasnya lebih 
dari 100 µm. Teknologi yang biasanya diterapkan untuk konsentrasi gravitasi adalah 
shaking table, sluice box, dulang. Pengolahan emas dengan teknologi konsentrasi 
gravitasi dapat ditunjukkan pada Gambar 5. 
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PENGELOLAAN LIMBAH TAILING 
 

Pengelolaan Limbah Tailing dari Praktik Buruk Teknologi Pengolahan Emas 

1. Sianidasi limbah terkontaminasi merkuri 

Karena proses amalgamasi mempunyai efisiensi yang rendah, limbah dari proses ini 
masih mengandung nilai emas tinggi, dan biasanya diproses ulang oleh operator 
tong sianida. Limbah tersebut juga mengandung kadar merkuri yang tinggi sebagai 
hasil dari amalgamasi bijih utuh di gelondong. Masalahnya adalah, merkuri dapat 
terlarut membentuk senyawa sianida-merkuri yang kemudian terlepas ke 
lingkungan sebagai akibat dari proses sianidasi limbah terkontaminasi merkuri. 

Limbah sianida sangat berbahaya jika tidak melalui beberapa tahapan proses 
pengolahan limbah sebelum dilepaskan ke lingkungan bebas. Diperlukan kolam 
penampungan khusus limbah dari proses sianidasi agar tidak membahayakan 
lingkungan sekitarnya. Jika sianidasi dilakukan langsung tanpa memasukkan 
merkuri di gelondong, maka tidak akan ada kontaminasi merkuri dari bahan yang 
digunakan dalam proses sianidasi. Proses sianidasi limbah terkontaminasi merkuri 
dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 6. 
Sianidasi limbah 
terkontaminasi 

merkuri 

Limbah lumpur terkontaminasi merkuri dari 
gelondong ditampung di kolam limbah 

Lumpur dimasukkan ke 
karung untuk diangkat 

Limbah terkontaminasi merkuri dari proses sianidasi 
terlepas dan mencemari lingkungan sekitar 

Lumpur dimasukkan ke tong 
untuk proses sianidasi 
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No. Teknologi Keterangan 
4. Merkuri secara natural di alam tidak dapat terdegradasi 

sehingga bersifat persisten; 
5. Merkuri bersifat akumulasi dalam manusia, hewan maupun 

tanaman; 
6. Merkuri bersifat toksik (beracun) sehingga dapat 

membahayakan manusia dan lingkungan; 
7. Merkuri yang tersisa dan ikut terbuang dalam tailing tidak 

dapat dihancurkan sehingga dapat membahayakan manusia 
dan lingkungan. 

2. Pelindian  
Sianidasi 

1. Sianida menangkap emas hingga 90% di dalam batuan biji; 
2. Proses teknologi lebih kompleks; 
3. Biaya modal cukup besar dan biaya operasi yang dikeluarkan 

kecil; 
4. Sianida secara natural di alam dapat terdegradasi, terutama 

karena terkena sinar UV dari matahari, dan menjadi lebih tidak 
beracun dan terutama membentuk karbondioksida dan nitrat 
yang tidak beracun; 

5. Sianida tidak bersifat akumulasi dalam manusia, hewan 
maupun tanaman; 

6. Sianida bersifat toksik (beracun), tetapi jika sesuai dengan SOP 
yang benar, dampak racun dari sianida dapat dihilangkan; 

7. Sianida yang tersisa dan ikut terbuang dalam tailing dapat 
dihancurkan untuk meminimalkan dampak lingkungan. 

3. Pelindian 
Tiourea 

1. Reaksi bersifat kompleks; 
2. Recovery emas lebih kecil dari pada pelindian  Sianida; 
3. Proses teknologi lebih kompleks; 
4. Biaya modal cukup besar dan biaya operasi yang dikeluarkan 

besar; 
5. Reaksi recovery emas tidak stabil dan membutuhkan pH dalam 

suasana asam yaitu 1-2. 
4. Pelindian 

Tiosulfat 
1. Reaksi bersifat kompleks 
2. Recovery emas lebih kecil dari pada pelindian Sianida 
3. Proses teknologi lebih kompleks 
4. Biaya modal cukup besar dan biaya operasi yang dikeluarkan 

besar 
5. Reaksi recovery emas tidak stabil dan membutuhkan pH dalam 

suasan basa yaitu 8,5-9,5. 
5. Konsentrasi 

Gravitasi 
1. Lebih tepat untuk menangkap emas dengan jenis batuan emas 

sekunder/ aluvial; 
2. Biaya modal dan operasi yang rendah; 
3. Teknologi yang ramah lingkungan dikarenakan tidak 

menggunakan bahan kimia berbahaya; 
4. Hasil limbah dapat dimanfaatkan menjadi batako. 
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Pengelolaan Limbah Tailing dari Praktik Baik Teknologi Pengolahan Emas 
 
 

1. Pengelolaan limbah tailing dari praktik baik teknologi pengolahan emas 

Setelah proses sianidasi selesai dan karbon aktif dipisahkan dengan larutan sianida. 
Kandungan sianida yang ada dalam sisa slurry baik sianida bebas maupun sianida 
WAD (Weak Acid Dissociable-Cyanide) paska adsoprsi karbon aktif perlu 
didestruksi/detoksifikasi menjadi spesifikasi yang sifat racunnya jauh lebih rendah. 
Proses detoksifikasi sianida dilakukan dengan menggunakan gas SO2 dan oksigen. 
Proses detoksifikasi dilakukan selama 4 jam di dalam tangki dengan menambahkan 
Sodium Metabisulfit (SMBS) dan CuSO4 serta mengalirkan udara ke dalamnya 
menggunakan compressor. 

Setelah proses destruksi sianida dilakukan, selanjutnya slurry/tailing dikuras dari 
tangki destruksi (destruction tank) ke dalam tailing pond. Waktu tinggal 
slurry/tailing di dalam tailing pond adalah 90 hari. Waktu tinggal selama 90 hari 
tersebut diharapkan mampu menurunkan kembali level sianida yang masih ada 
menjadi di bawah level 0,1 mg/L. Penurunan atau penguraian sianida di dalam 
tailing pond memanfaatkan proses secara alami baik sinar matahari maupun 
aktifitas mikroorganisme. 

2. Pengelolaan limbah tailing pengolahan emas dengan konsentrasi gravitasi 

a. Pengelolaan limbah padat 
Limbah padat yang dihasilkan dari metode konsentrasi gravitasi antara lain 
berbentuk: 

1) Slurry dan pasir yang akan masuk ke dalam kolam penampungan 
2) Pasir hitam yang akan masuk ke dalam kolam penampungan 
3) Terak (sisa pembakaran dalam peleburan emas) 

Limbah padat yang dihasilkan akan masuk ke kolam penampungan yang sudah 
didesain sedemikian rupa dan akan diambil jika kolam sudah akan mulai penuh, 
biasanya jika volume limbah padat sudah mencapai 50-70% dari volume 
penampungan. Limbah padat ini akan dicampurkan dengan bahan lain seperti 
semen dan pasir lokal untuk dibuat batako atau bata.  

b. Pengelolaan air sisa proses 
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Lumpur limbah dari tempat gelondong pemrosesan emas biasanya dimasukkan ke 
dalam karung atau sak untuk mempermudah proses pengangkutan ke tong sianida. 
Proses sianidasi dilakukan di dalang tong dan limbah berupa air dan lumpur dari 
proses sianidasi terlepas dan mencemari lingkungan. 

 
2. Pembuangan limbah terkontaminasi merkuri ke saluran air 

 
Limbah yang mengandung merkuri dari tempat pengolahan emas yaitu gelondong 
dan tong sianida terlepas ke lingkungan dan mencemari air dan tanah di sekitar 
lokasi PESK. Meski terkadang ada kolam limbah sementara, seringkali air limbah 
meluap dan mengalir ke parit, drainase, sungai dan perairan setempat. Air yang 
sudah tercemar mengalir ke wilayah lain sehingga pencemaran merkuri semakin 
luas. Untuk menghindari hal ini, pengolah limbah harus menggunakan kolam besar 
untuk menampung limbah dan air limbah, sehingga campuran merkuri dan sianida 
tidak akan dilepaskan ke lingkungan secara langsung. Untuk mencegah peluapan 
limbah, maka ukuran kolam limbah sebaiknya dibuat setinggi mungkin. 
 

 

Gambar 7. Limbah dari unit pengolahan emas yang keluar ke saluran air  
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tailing masuk ke dalam Lampiran Tabel 4 
Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode limbah B416 dan 
sumber limbah dari proses pengolahan bijih mineral logam pada industri 
pertambangan.  
 
Penggunaan Merkuri pada pengolahan bijih emas menghasilkan 2 (dua) output 
yaitu produk (emas/perak) dan tailing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9. Bagan proses pengolahan bijih emas 

 
Berdasarkan Pasal 54 PP 101/2014, Limbah B3 dapat dimanfaatkan sebagai: 

1. Subtitusi bahan baku; 
2. Subtitusi sumber energi; 
3. Bahan baku; dan 
4. Pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

 
 
 
 

PENGOLAHAN BIJIH EMAS 

Bijih Emas 

Pelarutan 
Peleburan 
Pemurnian 

Produk 
(Emas/Perak) 

Limbah B3 Tailing 
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Air sisa proses yang dihasilkan dari proses gravitasi dapat digunakan lagi sebagai 
air kerja, yakni air akan digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya 
sehingga dapat mengurangi jumlah pemakaian air kerja dari sumber air bersih. 
 

c. Pengelolaan limbah cair 
Pada proses pemurnian emas, akan digunakan beberapa bahan kimia utamanya 
berupa asam. Asam yang digunakan sebagian besar adalah asam nitrat. Dari sisa 
proses pemurnian didapatkan larutan sisa umumnya mengandung perak yang 
larut membentuk senyawa perak nitrat (AgNO3). Dalam hal ini, kandungan perak 
yang terdapat dalam larutan sisa tersebut dapat diambil kembali untuk 
dijadikan bahan dalam proses pemurnian selanjutnya (proses daur ulang perak). 

 
Pengaturan Limbah Tailing pada PESK di Indonesia 
 
Pengelolaan limbah tailing pada PESK diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 101 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang 
merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa ketentuan pengelolaan 
limbah B3 tercantum dalam Pasal 59 UU 32/2009 ditunjukkan pada Gambar 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 8. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 
 

DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMB AH B3: 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 59 
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah 

B3 yang dihasilkannya. 
(2) Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 
(3) Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya. 
(4) Ketentuan lain mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 
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PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN EMAS 
NON MERKURI PADA PESK DI INDONESIA 
 

Pembangunan fasilitas pengolahan emas non merkuri pada Pertambangan Emas 
Skala Kecil (PESK) yang sudah dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 
2020 yang dibiayai oleh anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditunjukkan pada 
Tabel 2, 3, dan 4 berikut ini.   
 

Tabel 2. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri oleh APBN KLHK 
(Direktorat Pengelolaan B3) Tahun 2017-2018 

 

No. Lokasi Kapasitas Teknologi Gambar 

1. Desa Lebak Situ, 
Kecamatan 
Lebakgedong, 
Kabupaten 
Lebak - Banten 

1.5 Ton/Batch Leaching 
Sianida 

 

2. Desa Pelangan, 
Kab. Lombok 
Barat - Nusa 
Tenggara Barat 

1.2 Ton/Batch Leaching 
Sianida 

 

3. Desa 
Kadundung, 
Kab. Luwu - 
Sulawesi 
Selatan 

0.75 Ton/ Batch Konsentrasi 
Gravitasi 
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Gambar 10. Produk batako sebagai pemanfaatan Limbah B3 tailing 

Produk Pemanfaatan Limbah B3 Tailing 
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Tabel 4. UNDP Indonesia melalui proyek Global Opportunities for Long-Term Development 
of Artisanal Small-Scale Gold Mining sector – Integrated Sound Management of Mercury in 

Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (GOLD-ISMIA) 2018-2023 
 

No. 
Target Lokasi 

Desa Kabupaten Provinsi 
1. Hargorejo Kulon Progo  Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Buwun Mas  Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 
3. Logas Kuantan Singingi Riau 
4. Tatelu, Minahasa Utara Sulawesi Utara 
5. Hulawa  Gorontalo Utara Gorontalo 
6. Anggai Halmahera Selatan Maluku Utara 
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No. Lokasi Kapasitas Teknologi Gambar 

4. Desa Sambi, 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Barat - 
Kalimantan 
Tengah 

0,5 Ton/Batch Leaching 
Sianida 

 

 
Tabel 3. Artisanal and Small-scale Gold Mining in Indonesia project (2015-2020) 

“Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) /AGC” 
 

No. Lokasi Kapasitas Teknologi Gambar 

1. Tatelu, Kab. 
Minahasa Utara 
- Sulawesi 
Utara 

± 3 ton/ hari Glisin dan 
Shaking Table 

 

2. Tobongon,  
Kab. Bolaang 
Mongondow - 
Sulawesi Utara 

± 3 ton/ hari Glisin dan 
Shaking Table 

 

3. Parenggean, 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Timur - 
Kalimantan 
Tengah 

± 3 ton/hari Glisin dan 
Shaing Table 
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