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RINGKASAN EKSEKUTIF

Merkuri merupakan unsur neurotoksik berbahaya yang beredar pada skala lokal, regional, dan 
global, karena sifatnya yang persisten dan bioakumulatif. Merkuri cenderung menyebar secara 
global dari satu lokasi ke lokasi lain melalui atmosfer dan biosfer. Kebijakan nasional dan global 
yang dimaksudkan untuk mengurangi produksi, penggunaan, impor, dan ekspor merkuri akan 
meningkatkan kebutuhan akan akses terhadap penyimpanan sementara yang layak dan aman 
untuk stok merkuri. Pada Sidang Dewan Pemerintahan UNEP ke 25 (GC 25/2009), perwakilan 
pemerintah negara-negara yang berpartisipasi sepakat untuk bergerak maju dengan 
mengembangkan perjanjian yang mengikat secara hukum atas merkuri, dan mengarahkan Direktur 
Eksekutif UNEP untuk mengorganisir sebuah komite negosiasi internasional (INC) untuk terus 
meningkatkan kapasitas penyimpanan merkuri dan memberikan informasi mengenai pengelolaan 
merkuri yang berwawasan lingkungan.

Sumber dan Jumlah Lepasan Merkuri

Untuk wilayah Asia Pasifik, diindikasikan bahwa jumlah kelebihan merkuri akan menjadi lebih dari 
5,500 ton, yang sebagian besar akan diakumulasikan antara tahun 2030 dan 2050. Menurut 
skenario alternatif, kelebihan merkuri bisa menjadi 7,500 ton, apabila pihak yang berwenang 
memutuskan untuk mempercepat penyimpanan kelebihan merkuri. Laporan tersebut juga menyoroti 
kebutuhan untuk mengatasi masalah potensi kelebihan merkuri akibat produksi logam non-ferrous 
seperti seng dan emas dan pengelolaan limbah merkuri yang dihasilkan dari produk-produk akhir.

Untuk Indonesia, saat ini belum ada data yang mempublikasikan hasil inventarisasi yang bisa 
digunakan untuk memperkirakan kelebihan merkuri dan kajian opsi penyimpanannya. Namun 
demikian, hasil inventarisasi berdasarkan "Toolkit UNEP Level-1 untuk Identifikasi dan Kuantifikasi 
Lepasan Merkuri di Indonesia" dapat digunakan sebagai indikator dari urutan terbesar untuk menilai 
sumber utama lepasan merkuri seperti yang dirangkum di bawah ini.

 

Sumber: Dr. Kania Dewi. (2012). Inventarisasi Lepasan Merkuri di Indonesia. BaliFokus.

Kategori Sumber Lepasan Merkuri 
(kg/tahun)

Ekstrasi emas dengan amalgamasi merkuri 195,000

Pembuangan informal sampah umum 66,065

Insinerasi limbah dan pembakaran sampah terbuka 53,234

Produksi minyak dan gas 43,605

Penggunaan dan pembuangan produk lainnya 37,744

Pembakaran batubara dan penggunaan batubara lainnya 32,892

Total Kategori 390,140
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Infrastruktur Hukum dan Fasilitas Eksisting

Infrastruktur peraturan yang komprehensif terkait pengelolaan limbah berbahaya industri saat ini 
sudah berjalan di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut mencakup penyimpanan sementara, 
transportasi, pengumpulan, pengelolaan, pemanfaatan dan pembuangan limbah berbahaya. 
Sebagian besar peraturan ini juga dapat diadopsi untuk pengelolaan kelebihan merkuri di 
Indonesia. Namun, kesadaran dan penegakan peraturan masih perlu dikembangkan lebih lanjut. 
Selain itu, kerangka peraturan untuk konsep pengelolaan kelebihan merkuri, termasuk persyaratan 
teknis terperinci untuk penyimpanan jangka panjangnya, harus dikembangkan lebih lanjut.

Infrastruktur yang tersedia saat ini untuk pengelolaan limbah berbahaya tersedia dan dapat 
dimanfaatkan untuk mengatasi masalah limbah rendah merkuri, sebagai bagian dari solusi untuk 
kelebihan merkuri di Indonesia. Fasilitas limbah berbahaya terpadu di Bogor saat ini memiliki 
kemampuan stabilisasi/enkapsulasi makro dan penanganan TPA yang aman untuk pengelolaan 
limbah merkuri tingkat rendah yang ramah lingkungan (<260 mg Hg/kg).  Selain itu, fasilitas 1

tersebut juga mengekspor limbah yang mengandung kadar merkuri tinggi (≥260 mg Hg/kg) ke 
Eropa untuk pemulihan dan pembuangan.

Dengan mempertimbangkan kondisi ini, pengadaan fasilitas pemulihan merkuri di Indonesia 
merupakan faktor yang sangat penting bagi pengelolaan keseluruhan dari merkuri, untuk 
mengantisipasi perubahan kebijakan ekspor di masa depan serta meminimalkan biaya untuk 
transportasi dan pembuangan limbah yang mengandung merkuri tingkat tinggi yang diatur lebih 
lanjut di bawah perjanjian merkuri.

Kajian untuk Opsi Penyimpanan Merkuri

Kajian untuk opsi penyimpanan merkuri yang spesifik untuk beberapa wilayah telah dilakukan pada 
penelitian-penelitian sebelumnya. Ringkasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Amerika Serikat (AS)

AS merupakan negara dengan pengalaman terpanjang dan terkonsolidasi dalam penyimpanan 
merkuri, dimana pemerintah federal saat ini menjalankan dua penyimpanan merkuri di bawah 
tanggung jawab Pusat Stok Pertahanan Nasional/Defense National Stockpile Center (DNSC) dan 
Departemen Energi/Department of Energy (DOE). Pendekatan AS yang berkaitan dengan unsur 
merkuri berlebih, adalah dengan penyimpanan jangka panjang di fasilitas di atas tanah yang tepat. 
Studi yang dilakukan di AS menyimpulkan bahwa teknologi stabilisasi yang ada dianggap belum 
matang dan tidak aman untuk sejumlah besar unsur merkuri.

Komunitas Eropa (EU)

Sebagai konsekuensi pada Peraturan (EC) No 1102/2008, sejumlah besar merkuri metalik - yang 
pada awalnya dianggap sebagai bahan baku - menjadi limbah, dan pilihan penyimpanan atau 
pembuangan yang aman harus diidentifikasi. Untuk mengantisipasi hal ini, Komisi Eropa 

 PT. PPLI. Proses Stabilisasi dan Solidifikasi. http://www.wastemanagementindonesia.com/web/ index.php?1

option=com_content&view=article&id=63&Itemid=72
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menugaskan BiPRO GmbH untuk mengidentifikasi opsi penyimpanan yang layak dan untuk 
menentukan kriteria penerimaan dan persyaratan minimum untuk pembuangan yang aman dari 
merkuri metalik. Berdasarkan laporan ini, kemungkinan opsi solusi jangka panjang untuk merkuri 
adalah:

• Penyimpanan permanen merkuri metalik di tambang garam

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di tambang 
garam

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di formasi dalam 
batuan keras bawah tanah

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di fasilitas di 
atas tanah

Amerika Latin dan Karibia (LAC)

Laboratorio Tecnológicodel Uruguay (LATU) dan Badan Kimia UNEP merilis laporan studi 
kelayakan penyimpanan kelebihan merkuri jangka panjang di LAC. Studi ini mengusulkan tiga opsi 
untuk penyimpanan merkuri jangka panjang, yaitu:

• Gudang penyimpanan yang direkayasa khusus di atas tanah

• Penyimpanan di bawah tanah dalam formasi geologi (contoh: tambang, formasi batuan 
khusus)

• Ekspor ke negara/fasilitas di luar negeri, sebagai solusi jangka pendek

• Pra-stabilisasi dan TPA untuk pembuangan akhir limbah yang mengandung merkuri

Asia-Pasifik

Studi yang dilakukan oleh S. Hagemann merekomendasikan pilihan penyimpanan merkuri untuk 
kawasan Asia Pasifik adalah sebagai berikut:

• Konsep AS untuk penyimpanan unsur Hg di gudang penyimpanan di atas tanah sampai 40 
tahun atau lebih 

• Penyimpanan merkuri (limbah maupun non-limbah) di Gudang penyimpanan di atas tanah

• Pembuangan akhir (penyimpanan permanen) limbah merkuri di tambang bawah tanah.

Selain opsi penyimpanan merkuri, Hagemann juga merekomendasikan agar pengelolaan merkuri 
dan limbah yang mengandung merkuri juga diimplementasikan. Konsep manajemen ini melibatkan:

• Penyimpanan awal pada sumber timbulan limbah yang mengandung merkuri (sebelum 
pengumpulan) 

• Penyimpanan limbah sebelum penanganan/pembuangan akhir/daur ulang

• Pembuangan akhir, misalnya: tambang bawah tanah.
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Indonesia

Kelayakan opsi penyimpanan bawah tanah untuk Indonesia agak dipertanyakan, dan memerlukan 
evaluasi teknis dan hukum yang lebih ekstensif. Hal ini tergantung pada:

• Ketersediaan tambang garam yang ditinggalkan atau tambang batuan bawah tanah yang 
aman dan sesuai;

• Kondisi geologi dan adanya potensi bencana alam, yang dapat menyebabkan masalah 
keamanan serta biaya rekayasa dan konstruksi yang tinggi;

• Penerimaan dari pihak berwenang dan publik untuk pembuangan limbah bawah tanah secara 
historis telah menjadi isu yang rumit.

Pembangunan gudang penyimpanan merkuri di atas tanah untuk jangka panjang (30 sampai 40 
tahun) dengan menggunakan konsep AS adalah pilihan yang paling layak di Indonesia untuk 
penyimpanan kelebihan merkuri. Dasar pemilihan opsi ini adalah:

• Kondisi geologis

• Kerentanan terhadap bencana alam

• Tidak tersedianya tambang garam atau tambang batuan bawah tanah yang layak

• Pendekatan konsep yang telah terbukti

• Penerimaan pihak berwenang dan publik.

Keuntungan lain dari gudang penyimpanan di atas tanah adalah akan menyediakan ‘bank merkuri', 
yang kemungkinan diperlukan selama masa transisi, memungkinkan pengendalian yang tepat 
terhadap perdagangan merkuri di Indonesia.

Kriteria untuk penyimpanan merkuri di atas tanah

Lokasi untuk penyimpanan kelebihan merkuri jangka panjang harus mempertimbangkan faktor-
faktor berikut:

• Pelibatan dan penerimaan publik

• Persyaratan teknis:

- Kondisi geologis/hidro-geologis

- Bencana alam

- Kedekatan dengan sumber

Kerangka peraturan lebih lanjut untuk lokasi penyimpanan jangka panjang untuk kelebihan merkuri 
harus dikembangkan lebih lanjut. Peraturan saat ini yang berkaitan dengan persyaratan teknis 
untuk penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya dapat digunakan sebagai 
dasar untuk mengisi celah ini.

Perencanaan bangunan penyimpanan merkuri harus memiliki persyaratan minimum sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Berbahaya, termasuk meliputi:
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• Tata letak/desain bangunan;

• Atap dan dinding;

• Lantai;

• Ventilasi;

• Sistem penyimpanan sekunder;

• Tanda dan papan nama;

• Pencahayaan;

• Deteksi kebocoran;

• Deteksi dan sistem pemadam kebakaran.

Estimasi Biaya untuk Penyimpanan di atas Tanah

Pembangunan penyimpanan di atas tanah membutuhkan biaya modal/investasi serta biaya 
operasional untuk menjalankan fasilitas penyimpanan. Karena tidak ada data yang tersedia untuk 
kemungkinan jumlah kelebihan merkuri di Indonesia, estimasi biaya dibuat berdasarkan 1,000 ton 
merkuri elemental yang akan disimpan.

Biaya modal

Studi pra-konstruksi/perizinan USD    425,000

Konstruksi fasilitas USD 2,267,740

Penutupan fasilitas USD    200,000

Biaya operasional/tahun USD    370,000
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merkuri merupakan unsur neurotoksik berbahaya yang beredar pada skala lokal, regional, dan 
global, karena sifatnya yang persisten dan bioakumulatif. Merkuri cenderung menyebar secara 
global dari satu lokasi ke lokasi lain melalui atmosfer dan biosfer.

Laporan Kajian untuk Kelebihan Pasokan Merkuri di Asia 2010-50 (Maxson, 2010), 
mengindikasikan dua skenario permintaan pasokan merkuri di Asia. Skenario pertama 
menunjukkan perkiraan ekuilibrium pasokan-permintaan pada tahun 2017, dengan kebutuhan untuk 
menyimpan 5,500 ton merkuri (sebagian besar terakumulasi di antara tahun 2030 dan 2050). Yang 
kedua menunjukkan bahwa kelebihan merkuri Asia muncul dari sekitar tahun 2027, dengan 
kebutuhan untuk menyimpan 7,500 ton merkuri. Secara khusus, perkiraan ini meliputi Asia 
Tenggara (Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, 
Myanmar, Filipina, Korea Utara, Korea Selatan, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Asia Timur 
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka).

Laporan kajian pasokan merkuri di beberapa wilayah juga menunjukkan bahwa jumlah unsur 
merkuri yang kemungkinan tersedia untuk digunakan dalam produk dan proses akan segera 
melampaui permintaan. Di Amerika Latin dan Karibia (LAC), pasokan merkuri cenderung 
melampaui permintaannya pada 2017 (UNEP, 2012). Oleh karena itu, jelas bahwa ada kebutuhan 
untuk menyiapkan langkah-langkah teknis dan kebijakan untuk kelebihan pasokan merkuri dari 
pasar global dan mengamankannya dalam penyimpanan yang ramah lingkungan, untuk mencegah 
penyalahgunaan dan pelepasannya ke lingkungan.

Kebijakan nasional dan global yang dimaksudkan untuk mengurangi produksi, penggunaan, impor, 
dan ekspor merkuri akan meningkatkan kebutuhan akan akses terhadap penyimpanan sementara 
yang layak dan aman untuk stok merkuri. Rencana untuk penyimpanan merkuri memerlukan 
proyeksi yang valid mengenai jumlah merkuri berlebih, yang mengharuskan inventarisasi 
persediaan merkuri saat ini dan kemampuan untuk memproyeksikan persediaan di masa depan 
berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang penggunaan merkuri di tingkat negara dan wilayah.

Pada Sidang Dewan Pemerintahan UNEP ke 25 (GC 25/2009), perwakilan pemerintah negara-
negara yang berpartisipasi sepakat untuk bergerak maju dengan mengembangkan perjanjian yang 
mengikat secara hukum atas merkuri, dan mengarahkan Direktur Eksekutif UNEP untuk 
mengorganisir sebuah komite negosiasi internasional (INC) untuk melanjutkan pengembangan hal-
hal berikut:

• Meningkatkan kapasitas penyimpanan merkuri;

• Mengurangi pasokan merkuri dari misalnya, tambang primer merkuri;

• Melakukan peningkatan kesadaran dan proyek percontohan di negara-negara kunci untuk 
mengurangi penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil;

• Mengurangi penggunaan merkuri di produk dan proses, serta meningkatkan kesadaran 
tentang alternatif yang bebas merkuri;

• Memberikan informasi mengenai teknik tersedia dan praktik lingkungan terbaik (BAT & BEP) 
dan pada konversi proses berbasis merkuri ke proses berbasis non-merkuri;
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• Meningkatkan pengembangan inventarisasi merkuri nasional;

• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung komunikasi risiko;

• Memberikan informasi tentang pengelolaan merkuri yang baik.

Untuk mendukung program di atas, Departemen Luar Negeri AS mengembangkan bantuan luar 
negeri berdasarkan Program Merkuri untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mengurangi 
penggunaan dan pelepasan merkuri dari berbagai sumber di seluruh dunia, serta untuk 
mengembangkan pendekatan strategis di kerangka tingkat nasional dan regional termasuk kajian 
persyaratan untuk penyimpanan merkuri interim. Parameter dan spesifikasi teknis yang termasuk 
dalam kajian adalah: pemilihan lokasi, kajian spesifik lokasi, persyaratan khusus penyimpanan, dan 
perkiraan biaya untuk konstruksi dan operasional penyimpanan merkuri. Hasil penelitian juga akan 
mencakup rekomendasi dan dasar bagi negara untuk melanjutkan pilihan yang paling layak untuk 
penyimpanan merkuri jangka panjang yang aman.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempromosikan pengembangan pendekatan strategis nasional 
untuk penyimpanan atau penggunaan merkuri di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini juga dapat 
digunakan sebagai referensi untuk Filipina dalam mengembangkan pendekatannya terhadap 
pengelolaan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri yang berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

• meningkatkan kesadaran akan isu penyimpanan di antara pemerintah dan para pemangku 
kepentingan utama, termasuk masyarakat pertambangan dan LSM;

• menyusun standar dan pedoman yang tersedia untuk penanganan, pengumpulan, 
pengemasan, pelabelan, penyimpanan yang aman, transportasi, pengelolaan data, dan 
inspeksi dan pemantauan merkuri.;

• membuat daftar lokasi yang direkomendasikan untuk fasilitas penyimpanan sementara dan 
kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan ini;

• memberikan garis besar langkah-langkah pembuatan keputusan kunci dalam pengembangan 
rencana nasional yang dapat digunakan oleh negara dan wilayah lain untuk mengembangkan 
rencana mereka sendiri;

• mengembangkan model bisnis yang dirancang untuk mendorong para pihak yang menangani, 
mendaur ulang, atau menggunakan merkuri, termasuk penambang emas skala kecil untuk 
menyerahkan merkuri yang mereka miliki ke fasilitas penyimpanan;

• memberikan analisis biaya untuk persiapan lokasi, pembangunan fasilitas, dan anggaran 
operasional; dan

• menilai hambatan dan pendekatan inovatif untuk kerja sama regional dalam penyimpanan.
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1.3. Lingkup Pekerjaan

Kajian untuk mengelola kelebihan pasokan merkuri sangat ditekankan terutama pada penyimpanan 
sementara yang aman dari merkuri dan limbah yang mengandung merkuri, termasuk standar dan 
pedoman untuk penanganan, pengumpulan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, pencatatan, 
inspeksi, dan pemantauan merkuri di Indonesia. Lingkup dari kajian meliputi:

• Mengidentifikasi sumber dan memperkirakan jumlah kelebihan merkuri berdasarkan 
inventarisasi pelepasan merkuri;

• Menilai kriteria penyimpanan (sementara, lokal, dan nasional);

• Menilai kriteria dan standar umum untuk penanganan, pengumpulan, pengemasan, pelabelan, 
penyimpanan, transportasi, pengelolaan data, inspeksi, dan pemantauan merkuri; dan

• Mengembangkan perkiraan biaya untuk penyimpanan nasional, termasuk penanaman modal, 
operasional, dan pemantauan.

Perlu dicatat bahwa penelitian ini tidak mencakup kriteria dan estimasi biaya untuk penyimpanan 
yang berada pada sumber atau penimbul merkuri, maupun penyimpanan lokal yang ditujukan untuk 
penyimpanan transit atau sementara.

1.4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini terutama didasarkan pada studi literatur. 
Konsultasi dengan para ahli dan pihak berwenang dan kunjungan lapangan ke fasilitas limbah 
berbahaya yang ada, juga dilakukan untuk memperluas studi.

Tahap pertama dari metodologi ini adalah untuk mengukur jumlah merkuri berlebih yang akan 
disimpan selama periode yang ditentukan. Karena kurangnya data yang tersedia, kuantitas 
kelebihan merkuri untuk estimasi biaya penyimpanan, dihitung berdasarkan laporan yang tersedia 
mengenai inventarisasi pelepasan merkuri yang dilakukan dengan menggunakan Toolkit UNEP.

Setelah kelebihan merkuri diidentifikasi, tahap kedua adalah peninjauan kerangka hukum yang ada. 
Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meninjau penerapan undang-undang yang berlaku saat ini 
dan memperkirakan kesenjangan yang diusulkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut guna memastikan 
keefektifan program penghapusan merkuri di setiap negara.

Tahap ketiga adalah peninjauan teknologi dan infrastruktur yang ada saat ini untuk pengelolaan 
merkuri dan limbah yang mengandung merkuri. Peninjauan ini bertujuan untuk menentukan pilihan 
yang layak untuk pengelolaan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri yang ramah 
lingkungan, termasuk juga celah yang perlu diselesaikankan sebagai bagian dari rencana aksi 
nasional.

Tahap keempat adalah meninjau opsi penyimpanan merkuri jangka panjang yang telah dinilai di 
negara lain, meliputi: Amerika Serikat, Komunitas Eropa, Amerika Latin dan Karibia. Kajian 
sebelumnya terhadap opsi yang telah dilakukan untuk Asia Pasifik juga dievaluasi. 

Tahap kelima adalah penyaringan opsi yang tersedia untuk penyimpanan merkuri, berdasarkan 
kondisi aktual di Indonesia, dan tahap terakhir adalah rekomendasi untuk pilihan yang paling layak 
dan perhitungan perkiraan biaya.
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1.5. Kesenjangan Data

Dalam menilai opsi untuk penyimpanan merkuri dan memperkirakan biaya penyimpanan, 
diperlukan data perkiraan jumlah kelebihan merkuri yang akan disimpan. Sayangnya, tidak ada 
laporan sebelumnya yang terkait dengan arus merkuri dan kajian kelebihan merkuri di Indonesia, 
yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran penyimpanan merkuri dan perkiraan biayanya. 
Untuk mengisi celah ini, kuantitas kelebihan merkuri diperkirakan dari hasil Inventarisasi Lepasan 
Mercury dengan menggunakan Toolkit UNEP Level-1 (Dewi, 2012). Tentu saja, pendekatan ini tidak 
akan memberikan perkiraan akurat mengenai kelebihan merkuri yang akan disimpan di Indonesia.

2. SUMBER DAN ESTIMASI KUANTITAS KELEBIHAN MERKURI

Pemahaman terhadap sumber dan distribusi merkuri merupakan faktor yang sangat penting dalam 
mengembangkan rencana strategis nasional (NSP), serta menilai opsi untuk penyimpanan merkuri 
dan mengukur penyimpanan yang dibutuhkan untuk estimasi biaya. Ringkasan penelitian 
sebelumnya tentang kajian kelebihan merkuri di berbagai wilayah ditunjukkan pada Tabel 1 di 
bawah ini.

Tabel 1. Ringkasan Estimasi Kelebihan Merkuri di Berbagai Wilayah

Sumber:
* US-EPA, 2007
** BiPRO, 2010
*** Maxson, 2009a
**** Maxson, 2009b

Untuk wilayah Asia, Maxson (2009) mengindikasikan bahwa jumlah kelebihan merkuri akan 
melebihi 5,500 ton, yang sebagian besar akan terakumulasi di antara tahun 2030 dan 2050. 

Menurut skenario alternatif, kelebihan merkuri bisa mencapai 7,500 ton, apabila pihak berwenang 
memutuskan untuk mempercepat penyimpanan kelebihan merkuri. Laporan tersebut juga menyoroti 
kebutuhan untuk menangani masalah-masalah berikut ini:

• kelebihan merkuri potensial, hasil dari produksi logam non-ferrous seperti seng dan emas

• pengelolaan limbah merkuri, hasil dari produk-produk akhir.

Wilayah Estimasi Jumlah (ton) Keterangan

AS* 5,642 Stok saat ini yang dikelola oleh DNSC dan 
DOE

Komunitas Eropa** 10,000 Hasil dari larangan ekspor dan 
penghancuran fasilitas klor-alkali

Amerika Latin dan 
Karibia***

2,000 – 8,000 Kelebihan mulai tahun 2015 atau lebih 
awal

Asia-Pasifik**** 5,500 – 7,500 Kelebihan mulai 2027 atau sebelum 2017
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2.1. Sumber-sumber Emisi Merkuri

Secara umum, sumber emisi merkuri ke atmosfer dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis sumber, 
yaitu: emisi alami ("geogenik"), emisi aktivitas manusia ("antropogenik") dan emisi ulang (dari 
merkuri yang terdeposit secara historis). Banyak negara telah mengembangkan inventarisasi emisi 
merkuri, yang dapat memberikan informasi lebih baik mengenai sumber dan perkiraan kuantitas 
pelepasan merkuri di negara-negara tertentu dan pada akhirnya di wilayah dan pelepasan global. 
Untuk menstandardisasi metodologi dan inventarisasi data merkuri, UNEP telah mengembangkan 
toolkit untuk identifikasi dan kuantifikasi pelepasan merkuri ("The Mercury Toolkit"). Toolkit ini, yang 
merupakan panduan bagi negara-negara dalam mengembangkan inventarisasi melalui tahapan 
yang berbeda, terdiri dari dua versi yaitu:

• Inventarisasi Level 1 – versi toolkit yang disederhanakan, yang relatif lebih mudah untuk 
dikembangkan. Menggunakan spreadsheet dengan faktor input/distribusi default, dan 
memberikan gambaran umum tentang inventarisasi merkuri 

• Inventarisasi Level 2 – deskripsi komprehensif tentang pelepasan merkuri. Menggunakan 
spreadsheet dengan faktor input/faktor pendistribusian spesifik untuk tiap lokasi

Di Indonesia, sayangnya tidak ada data yang dipublikasikan mengenai hasil inventarisasi ini yang 
dapat digunakan untuk memperkirakan kelebihan merkuri yang akan disimpan serta untuk kajian 
opsi penyimpanan. Namun, selama penyusunan laporan ini, terdapat juga proyek paralel tentang 
inventarisasi merkuri yang dilakukan oleh BaliFokus dan Ban Toxics! dengan dukungan dari 
Departemen Luar Negeri AS. Laporan sementara mengenai pelepasan merkuri menunjukkan 
bahwa kategori utama pelepasan merkuri di Indonesia adalah: ekstraksi emas (PESK), pembakaran 
terbuka dan pembuangan informal, produksi minyak/gas dan pembakaran batubara. (Dewi, 2012).

Hasil inventarisasi pelepasan merkuri menggunakan Toolkit UNEP disajikan pada Gambar 1 di 
bawah. Perlu dicatat bahwa penelitian ini didasarkan pada Toolkit Level-1 untuk Identifikasi dan 
Kuantifikasi Merkuri yang disediakan oleh UNEP, yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk 
faktor inputnya dalam kajian Level-2.

2.2 Perkiraan Kuantitas Kelebihan Merkuri di Indonesia

Berdasarkan asal usulnya, unsur merkuri dapat dihasilkan dari beberapa sumber. Beberapa istilah 
yang digunakan untuk mengklasifikasikan merkuri sering mengacu pada jenis sumbernya:

• Merkuri primer - merkuri 'perawan' yang tidak terpakai, yang dihasilkan sebagai produk utama 
dari kegiatan penambangan, misalnya. pengolahan bijih merkuri sinabar.

• Merkuri sekunder – merkuri yang dihasilkan melalui daur ulang limbah yang mengandung 
merkuri seperti katalis, produk atau merkuri dari fasilitas klor-alkali yang sudah ditutup.

• Merkuri produk sampingan – merkuri yang dihasilkan di pertambangan dan pengolahan 
mineral selain mineral merkuri (misalnya emas, gas alam, seng, timbal). Dalam proses ini 
merkuri dapat diproduksi dalam bentuk unsur atau sebagai senyawa merkuri seperti merkuri 
(I) klorida (calomel).

Berbagai jenis merkuri ini mengandung unsur merkuri yang sama dan memiliki sifat toksiksitas, 
kimiawi, dan fisik yang sama. 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Gambar 1. Inventarisasi Pelepasan Merkuri di Indonesia tahun 2011 menggunakan Toolkit UNEP 
level-1 (versi 2011)

�

�

Sumber: Kania Dewi, 2012

Di Indonesia, sumber merkuri kebanyakan berasal dari merkuri sekunder dan produk sampingan, 
karena tidak ada merkuri primer yang tersedia di dalam negeri. Di sisi lain, juga tidak ada fasilitas 
daur ulang merkuri yang terdapat di dalam negeri. Keadaan ini dapat menyebabkan kesimpulan 
bahwa Indonesia adalah pengimpor merkuri elemental. Meningkatnya kebutuhann merkuri untuk 
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan di dalam produk, merkuri secara teratur diimpor 
sebagai komoditas dari negara lain ke Indonesia. Kurangnya implementasi untuk Extended 
Producer Responsibility (EPR) dan ketersediaan fasilitas pemulihan merkuri, juga mendorong impor 
merkuri metalik untuk memenuhi permintaan.

Mengacu pada kajian inventarisasi dengan menggunakan Toolkit UNEP seperti yang dijelaskan di 
bab sebelumnya, sumber utama pelepasan merkuri di Indonesia dirangkum dalam Tabel 2 di bawah 
ini.

Catatan:

*1) Untuk menghindari penghitungan ganda masukan merkuri dari limbah dan produk dalam input TOTAL, 
hanya 10% masukan merkuri untuk insinerasi limbah, deposisi limbah dan pembuangan informal 
dimasukkan dalam jumlah total untuk input merkuri. 10% ini mewakili perkiraan masukan merkuri untuk 
limbah dari bahan yang tidak dihitung secara individual di Inventarisasi Level 1 dari Toolkit ini.

*2) Perkiraan jumlah termasuk merkuri dalam produk yang juga telah dicatat di bawah setiap kategori 
produk. Untuk menghindari penghitungan ganda, pelepasan ke lahan dari pembuangan limbah umum 
informal telah dikurangkan secara otomatis dalam TOTALS.

*3) Perkiraan input dan pelepasan ke air meliputi jumlah merkuri yang juga telah dicatat berdasarkan 
kategori masing-masing sumber. Untuk menghindari penghitungan ganda, masukan ke, dan lepaskan 
dari air, sistem/pengolahan air limbah telah dikurangkan secara otomatis dalam TOTALS.
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Tabel 2. Sumber Utama Pelepasan Merkuri di Indonesia

Sumber: Dr. Kania Dewi. (2012). Inventarisasi Lepasan Merkuri di Indonesia. BaliFokus.

Seperti disebutkan di atas, jumlah perkiraan ini didasarkan pada laporan sementara inventarisasi 
Level 1, yang dapat berubah pada hasil Level 2 dengan menggunakan faktor input spesifik lokasi 
dan faktor distribusi. Pada tahap ini, memperkirakan kelebihan merkuri untuk kajian opsi dan 
kapasitas penyimpanan agak sulit.

Kategori Sumber Lepasan Merkuri 
(kg/tahun)

Ekstrasi emas dengan amalgamasi merkuri 195,000

Pembuangan informal sampah umum 66,065

Insinerasi sampah dan pembakaran sampah terbuka 53,234

Produksi minyak dan gas 43,605

Penggunaan dan pembuangan produk lainnya 37,744

Pembakaran batubara dan penggunaan batubara lainnya 32,892

Total Kategori 390,140
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3. TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MERKURI SAAT INI

3.1. Kerangka Pengambilan Keputusan tentang Pengelolaan Kelebihan Merkuri

Keputusan Dewan Pemerintahan (GC) UNEP 24/3 telah mengidentifikasi kebutuhan untuk 
mengembangkan kerangka kebijakan untuk mengatasi tantangan global yang ditimbulkan oleh 
merkuri, dengan mempertimbangkan prioritas berikut ini.:

• mengurangi emisi merkuri atmosferik;

• menemukan solusi ramah lingkungan untuk pengelolaan merkuri;

• mengurangi permintaan global merkuri;

• mengurangi pasokan global merkuri;

• menemukan solusi penyimpanan merkuri yang ramah lingkungan;

• menangani remediasi lahan terkontaminasi eksisting;

• meningkatkan pengetahuan.

Untuk implementasi kerangka kebijakan, ada dua pilihan yang bisa diambil, yaitu konvensi merkuri 
baru yang independen, mengikat secara hukum, dan meningkatkan tindakan-tindakan sukarela.

Keputusan Dewan Pemerintahan (GC) UNEP 25/5 di Nairobi, Kenya pada Februari 2009, 
mengadopsi beberapa keputusan mengenai mandat untuk persiapan dari instrumen global 
mengenai merkuri yang mengikat secara hukum. Para pemerintah dan pemangku kepentingan 
lainnya harus terus melanjutkan dan meningkatkan pekerjaan yang ada pada area berikut:

• meningkatkan kapasitas penyimpanan merkuri;

• mengurangi pasokan merkuri;

• melakukan peningkatan kesadaran dan proyek percontohan untuk mengurangi penggunaan 
merkuri dalam pertambangan emas skala kecil;

• mengurangi penggunaan merkuri dalam produk dan proses, dan meningkatkan kesadaran 
akan alternatif bebas merkuri;

• memberikan informasi mengenai teknik tersedia dan praktik lingkungan terbaik (BAT & BEP) 
dan pada konversi proses berbasis merkuri ke proses berbasis non-merkuri;

• mengembangkan inventarisasi merkuri nasional;

• meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung komunikasi risiko;

• memberikan informasi tentang pengelolaan merkuri yang baik.

Lokakarya Oxford tentang Penyimpanan yang Aman dan Pembuangan Merkuri Berlebih diadakan 
pada bulan Oktober 2009, didukung oleh Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan 
Inggris, dan melibatkan lebih dari 40 ahli dari 7 negara. Kegiatan ini berfokus pada isu ilmiah dan 
teknis, dan dilanjutkan dengan diskusi sub-kelompok mengenai pertimbangan pengelolaan 
kelebihan merkuri yang aman di seluruh dunia. Keluaran lokakarya ini disunting lebih lanjut dan 
dipublikasikan pada bulan Desember 2010. Diagram berikut menunjukkan garis besar kerangka 
kerja yang disarankan untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan merkuri berlebih yang 
aman.
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Mengembangkan 
keterampilan ilmiah & 

teknis

Menentukan  
standar teknis
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Gambar 2. Kerangka yang Disarankan untuk Pengambilan Keputusan untuk Pengelolaan Merkuri 
Berlebih yang Aman – Inisiatif IKIMP

Menilai ulang prosesnya secara berkala

Sumber: IKIMP, 2010

Kerangka kerja terdiri dari empat langkah tindakan, meliputi:

• Langkah-1: Tindakan awal,

• Langkah-2: Kajian opsi pengelolaan dasar,

• Langkah-3: Pemilihan konsep teknis, dan

• Langkah-4: Pelaksanaan implementasi. 

•

Setiap langkah tindakan di atas terdiri dari beberapa elemen keputusan yang dapat diperhitungkan 
saat merumuskan proses keputusan nasional. Apabila didapatkan informasi baru yang dapat 
menghasilkan kesimpulan yang berbeda, kajian ulang terhadap proses dan/atau revisi keputusan 
sebelumnya mungkin diperlukan.
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3.2. Tinjauan Peraturan

Bagian berikut menjelaskan tinjauan pada peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia 
yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pembentukan pengelolaan merkuri yang ramah 
lingkungan. Peninjauan secara terpisah dilakukan untuk merkuri sebagai “produk” dan merkuri 
sebagai “limbah”.

3.2.1 Merkuri sebagai ‘Produk’

Sebagai produk, penggunaan-penjualan-distribusi merkuri metalik dikendalikan oleh Peraturan 
Pemerintah No.74 Tahun 2001 tentang pengelolaan zat beracun dan berbahaya. Namun, mengacu 
pada peraturan ini, merkuri metalik tidak diklasifikasikan sebagai "bahan terlarang", Sebaliknya, 
dikategorikan sebagai "bahan penggunaan terbatas", dimana distribusi penggunaan-penjualannya 
harus mengikuti persyaratan berikut:

• Produsen atau importir zat harus mendaftar ke dan mendapatkan nomor registrasi dari 
Kementerian Lingkungan Hidup (pada saat pertama kali zat yang diproduksi atau diimpor)

• Sebelum mengeluarkan nomor registrasi, Kementerian Lingkungan Hidup harus mendapatkan 
persetujuan dari Komisi Bahan Beracun dan Zat Berbahaya.

• Pengekspor dan impor merkuri harus mengikuti prosedur pemberitahuan, dimana persetujuan 
diberikan oleh negara pengimpor / pengimpor.

Peraturan tersebut juga menetapkan persyaratan pengelolaan umum zat beracun, termasuk: 
MSDS, label dan simbol, transportasi dan penyimpanan. Khusus untuk persyaratan penyimpanan, 
peraturan tersebut menyatakan bahwa penyimpanan harus memenuhi kriteria untuk konstruksi 
lokasi dan bangunan, yang akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. Saat ini, 
satu-satunya peraturan pelaksanaan yang tersedia untuk pengelolaan zat beracun adalah 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03/2008 tentang Tata Cara Penerapan Simbol dan Label 
untuk Bahan Berbahaya.

Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan distribusi penjualan merkuri metalik adalah 
Peraturan Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Distribusi dan 
Penggunaan Merkuri dan Senyawa sejenis. Peraturan provinsi ini disahkan oleh otoritas lokal 
Propinsi Kalimantan Barat untuk mengantisipasi Pertambangan Emas Artisanal dan Skala Kecil 
yang cepat dan tidak terkendali di wilayah ini. Singkatnya, peraturan tersebut menetapkan bahwa 
setiap importir, distributor atau pengecer merkuri memiliki izin khusus, dan hanya entitas yang 
memiliki izin yang diizinkan untuk menjual dan mendistribusikan merkuri. Selain itu, pengguna 
merkuri di Kalimantan Barat, baik badan usaha atau perorangan, juga harus mendapatkan izin dari 
Gubernur, dan hanya dapat membeli merkuri dari distributor atau pengecer yang diizinkan.

3.2.2. Merkuri sebagai ’Limbah’

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 
limbah berbahaya. Undang-undang No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang baru saja disahkan ini, menerapkan hukuman berat terhadap pengelolaan limbah 
yang tidak tepat. Dibandingkan dengan UU No. 23/2004 yang sebelumnya tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, UU No. 32 yang baru jauh lebih komprehensif dan mengandung perubahan 
signifikan dalam pendekatan peraturan. Alasan perubahannya adalah:
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• Peningkatan kuantitas limbah berbahaya yang dihasilkan

• Beberapa limbah berbahaya dibuang secara terbuka dan/atau dibakar secara terbuka

• Ada fasilitas terbatas untuk pengolahan limbah berbahaya

• Pengelolaan Limbah Berbahaya tanpa izin dari KLH

• Kurangnya kesadaran dan kapasitas pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan 
Pengelolaan Limbah Berbahaya

• Impor ilegal dari limbah berbahaya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Berbahaya, mengklasifikasikan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri sebagai limbah 
berbahaya, dengan kode BAPEDAL D3112. Sebagai konsekuensinya, setiap kegiatan yang 
berkaitan dengan pengelolaan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri harus sesuai 
dengan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan limbah berbahaya. Kegiatan ini meliputi:

• penyimpanan sementara oleh penimbul limbah;

• transportasi;

• pengumpulan dan tempat penyimpanan dan penyerahan;

• penanganan; dan

• pembuangan.

Perundang-undangan pelaksana lainnya yang lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan zat/
limbah berbahaya/beracun, dan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri pada khususnya, 
adalah:

• Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 - Revisi Pengelolaan Limbah Berbahaya No. 
18/99

• Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 - Prosedur & Persyaratan 
Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Berbahaya

• Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 - Dokumentasi Limbah 
Berbahaya

• Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-03/BAPEDAL/09/1995 - Prosedur & Persyaratan 
Teknis untuk Pengolahan Limbah Berbahaya

• Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-04/BAPEDAL/09/1995 - Prosedur & Persyaratan 
Teknis untuk pembuangan limbah berbahaya yang diolah, persyaratan untuk penutupan 
penutupan pengobatan & pembuangan dan pasca penutupan

• Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 - Simbol & Label Limbah 
Berbahaya

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18/2009 - Tata Cara Permohonan Izin Pengelolaan 
Limbah Berbahaya

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03/2008 - Tata Cara Penerapan Simbol dan Label 
untuk Bahan Berbahaya.
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Persyaratan khusus untuk penyimpanan limbah berbahaya dan beracun secara komprehensif 
ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No.: Kep-01/ APEDAL/09/1995 tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Berbahaya.

3.3. Tinjauan Infrastruktur untuk Pengelolaan Limbah Merkuri Saat Ini

Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.18/1999, penimbul limbah 
berbahaya berkewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkannya 'dari hulu ke hilir'. Sebagai 
tambahan, penimbul limbah juga harus secara teratur melaporkan jenis limbah mereka - termasuk 
merkuri dan limbah yang mengandung merkuri - dan jumlahnya ke pemerintah daerah dan 
Kementerian Lingkungan Hidup. Sayangnya peraturan tersebut belum diimplementasikan dengan 
tegas, sehingga inventarisasi dan pengendalian yang akurat menjadi lebih sulit. Kurangnya 
kesadaran dan pengetahuan tentang identifikasi limbah yang tepat juga merupakan masalah lain, 
yang memerlukan pengembangan kapasitas secara terus-menerus.

Namun demikian, hanya sedikit penimbul limbah yang telah menerapkan pengelolaan yang ramah 
lingkungan terhadap limbahnya dengan bekerjasama dengan fasilitas pengolahan limbah berlisensi 
untuk menangani dan membuang limbah merkuri mereka dengan cara yang benar. Sementara itu, 
limbah yang tidak dapat ditangani di fasilitas tersebut dikemas kembali dan diekspor ke negara-
negara yang memiliki fasilitas pemulihan merkuri. Gambar 3 di bawah ini menggambarkan 
ringkasan pengelolaan merkuri dan limbah merkuri yang ramah lingkungan di Indonesia.

Gambar 3. Diagram Alur untuk Pengelolaan Limbah Merkuri yang Ramah Lingkungan Saat Ini
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• Penanganan Limbah: Pengemasan, Pelabelan dan Penyimpanan Sementara

Setelah limbah yang mengandung merkuri dihasilkan, mereka dikemas dalam drum terbuka 
200 liter untuk limbah padat/semi-padat, atau drum tertutup untuk limbah cair/slurry. Dalam 
beberapa kasus, wadah limbah bekas lainnya juga dapat disediakan oleh penyedia layanan 
pengelolaan limbah. Setiap wadah harus dilengkapi dengan label dan simbol limbah 
berbahaya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPEDAL 
No. Kep-05/BAPEDAL/09/1995.

Penimbul limbah diizinkan untuk sementara menyimpan limbahnya selama 90 hari (jika 
produksi limbah> 50 kg/hari) atau 180 hari (jika produksi limbah ≤ 50 kg/hari). Setelah 
periode ini, limbah harus dikelola oleh penghasil limbah itu sendiri atau diserahkan ke pihak 
lain untuk pengelolaan lebih lanjut.

Gambar 4. Wadah Limbah Berbahaya yang Dapat Digunakan Kembali

1.5 m3 Box Tertutup             1.4 m3 Box Tertutup

1.5 m3 Box Atap Tebuka      3.2 m3 Box Lumpur/Potongan

Foto: PT PPLI

• Transportasi ke Fasilitas Pengumpulan/Stasiun Penyerahan

Apabila penimbul limbah memutuskan untuk melakukan pengelolaan off-site, limbah tersebut 
diangkut ke fasilitas pengumpulan atau stasiun penyerahan dengan menggunakan 
kendaraan khusus untuk limbah berbahaya. Limbah diangkut dengan transportasi darat dan/
atau laut dari lokasi penimbul ke fasilitas penanganan. Berbagai jenis kendaraan tersedia, 
tergantung bagaimana limbah tersebut dikemas.
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Untuk moda transportasi darat, limbah petikemas dilakukan dengan menggunakan 
kendaraan pengangkut drum, atau semi trailer, sedangkan untuk limbah massal 
menggunakan kotak roll-off untuk pelat padat/semi padat atau tanker untuk cairan/slurry. 
Truk-truk tersebut dilengkapi dengan GPS Fleet Tracking System untuk memantau secara 
seksama posisi real-time truk serta parameter utama dari kondisi truk.

Gambar 5. Transportasi Limbah Berbahaya

10 m3 truk derek roll-off                         2x20’ Kontainer Laut, semi trailer

Foto: PT PPLI

• Analisis Laboratorium Penyimpanan Sementara dan Penerimaan Akhir

Setibanya di fasilitas pengumpulan/penanganan, limbah tersebut diuji di laboratorium agar 
sesuai dengan hasil pra-penerimaan, termasuk kajian untuk kesesuaiannya dengan 
keputusan penanganan. Fasilitas tersebut menerapkan kebijakan bahwa merkuri elemental 
atau limbah yang mengandung merkuri lebih besar dari 260mg/kg tidak akan diterima untuk 
penanganan dan pembuangan di tempatnya. Jika karakteristik limbah memenuhi kriteria 
untuk penerimaan penanganan, limbah yang mengandung merkuri ditangani dengan proses 
stabilisasi/enkapsulasi.

• Penanganan Stabilisasi dan Enkapsulasi

Proses stabilisasi/solidifikasi bertujuan untuk melumpuhkan merkuri yang terkandung dalam 
limbah, sehingga mencegahnya dipulihkan kembali. Tujuan ini dicapai dengan tahapan 
sebagai berikut:

(a) Tahap-1: mengurangi kelarutan merkuri yang terkandung dalam limbah, misalnya 
dengan: mengubahnya menjadi bentuk yang paling mudah larut, penyesuaian pH atau 
fenomena penyerapan. Limbah yang mengandung merkuri elemental direaksikan 
dengan unsur belerang atau garam belerang (misalnya FeS), membentuk sulfida 
merkuri (Hagemann, 2009).

Hg(l) + S �HgS

Untuk merkuri dalam bentuk teroksidasi Hg2+, atau merkuri dalam bentuk ion, zat yang 
mengandung sulfida diperlukan untuk reaksi terhadap sulfida merkuri yang tidak larut:

Hg2+ + HS-�HgS + H+
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(b) Tahap-2: mengurangi luas permukaan massa limbah dimana penyerahan atau 
kehilangan kontaminan dapat terjadi, seperti dengan mencampurnya dengan semen 
Portland atau bahan pozzolanic lainnya.

(c) Tahap-3: enkapsulasi fisik dari limbah yang stabil/padat yang dimaksudkan untuk 
penahanan lebih lanjut.

Di Indonesia, kriteria perlakuan stabilisasi untuk limbah berbahaya ditetapkan dalam 
Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis 
untuk Pengolahan Limbah Berbahaya. Peraturan ini menetapkan bahwa limbah yang 
distabilkan harus memenuhi persyaratan: Toxicity Characteristic Leaching Procedure 
(TCLP), kekuatan bantalan, dan uji filter cat. Khusus untuk merkuri, batas TCLP yang diatur 
adalah 0,2 mg/L, sebelum dibuang ke tempat pembuangan limbah berbahaya.

Di fasilitas PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), proses stabilisasi dilakukan di 
dalam lubang berlapis baja dengan kapasitas sekitar 100 ton. Limbah yang mengandung 
merkuri dibuang ke dalam lubang pencampur dari kemasannya, dan reagen stabilisasi 
ditambahkan ke dalam lubang. Reagen yang dibutuhkan dan komposisinya (disebut 'resep') 
ditentukan oleh percobaan laboratorium sebelum proses skala penuh, dan merupakan milik 
perusahaan. Campuran ini kemudian diubah menjadi bentuk bubur dicampur dengan air dan 
dihomogenisasi.

Gambar 6. Stabilisasi dan Enkapsulasi untuk Menstabilkan Limbah yang Mengandung Merkuri

Foto: PT PPLI

Setelah distabilkan, dipadatkan dan dienkapsulasi, limbah dibuang ke tempat pembuangan 
limbah yang aman yang terlisensi untuk pembuangan akhir limbah berbahaya.

• Pembuangan Akhir di Secure Landfill/TPA

Limbah merkuri yang distabilkan harus memenuhi parameter sesuai peraturan sebelum 
pembuangan akhir di tempat pembuangan limbah berbahaya. Parameter ini adalah: batas uji 
TCLP, kekuatan bantalan dan uji filter cat. Kategori TPA untuk pembuangan akhir limbah 
merkuri yang distabilkan bergantung pada konsentrasi total merkuri pada limbah awal. TPA 
Kategori-1, yang memiliki lapisan kedap ganda, harus digunakan untuk limbah yang 
mengandung merkuri ≥20 mg/kg, sedangkan limbah yang mengandung merkuri antara 2-20 
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mg kg harus dibuang ke TPA Kategori-II. Setiap kategori TPA memiliki sistem lapisan dasar 
yang berbeda.

Gambar 7. Diagram Skema TPA Kategori-I

Foto: PT PPLI

Gambar 8. Foto Udara TPA Limbah Berbahaya di PT PPLI

Foto: PT PPLI
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• Ekspor Limbah Merkuri untuk Pemulihan

Limbah merkuri diatur dalam Konvensi Basel tentang Pengendalian Gerakan Lintas Batas 
Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.  Setiap ekspor limbah merkuri ke negara lain harus 2

mematuhi persyaratan Konvensi Basel, termasuk informasi izin sebelumnya dari negara 
transit dan negara penerima.

Indonesia mengadopsi Konvensi Basel melalui Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 
tentang ratifikasi Konvensi Basel untuk Pengendalian Gerakan Lintas Batas Limbah 
Berbahaya dan Pembuangannya.  Ekspor limbah yang mengandung merkuri ke negara lain 3

untuk penanganan dan/atau pembuangan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur 
dalam peraturan ini.

Untuk periode 2011-2012, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui permohonan 
ekspor limbah yang mengandung merkuri sebanyak 550 ton. Negara tujuan ekspornya 
terutama negara-negara Eropa (hasil wawancara). Sumber limbah yang mengandung merkuri 
yang saat ini diekspor dari Indonesia terutama berasal dari produksi minyak dan gas bumi.

Sebelum pengiriman, limbah tersebut dikemas dalam drum logam 200 liter yang disetujui 
PBB, dengan lapisan dalam plastik. Drum kepala terbuka dilengkapi dengan kelopak di 
pinggiran drum, dan diamankan dengan penjepit dan baut. Drum diletakkan di palet kayu 
sesuai spesifikasi ISPM-15.

Gambar 9. Persiapan Ekspor untuk Limbah yang Mengandung Merkuri

Foto: PT PPLI

 Basel Convention - Controlling Transboundary Movement of Hazardous Waste and Their Disposal. http://2

www.basel.int/.

 Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel untuk Pengendalian Perpindahan 3

Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.
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4. TINJAUAN TENTANG OPSI UNTUK KONSEP PENYIMPANAN MERKURI

Karena merkuri adalah unsur anorganik yang tidak dapat dihancurkan, kerangka kebijakan yang 
dirancang untuk mengurangi penggunaan merkuri harus disertai akses penyimpanan yang layak 
dan aman. Bagian berikut ini menjelaskan perkembangan pengembangan konsep penyimpanan 
merkuri di wilayah-wilayah lain yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan 
konsep pengelolaan merkuri di Indonesia.

4.1. Penyimpanan Merkuri di Amerika Serikat (AS)

AS merupakan negara dengan pengalaman terpanjang dan terkonsolidasi dalam penyimpanan 
merkuri, dimana pemerintah federal saat ini menjalankan dua penyimpanan merkuri di bawah 
tanggung jawab Pusat Stok Pertahanan Nasional/Defense National Stockpile Center (DNSC) dan 
Departemen Energi/Department of Energy (DOE). 

DNSC merupakan kegiatan lapangan dari Badan Logistik Pertahanan/Defense Logistics Agency, 
yang melaksanakan Program Pertahanan Nasional untuk menyimpan bijih dan bahan metalurgi. 
Program ini didirikan pada tahun 1940-an untuk mengurangi ketergantungan AS pada sumber 
pasokan asing pada saat perang atau keadaan darurat nasional. DNSC telah menyimpan sekitar 
4,436 ton komoditas kelas berat merkuri elemental milik pemerintah selama lebih dari 50 tahun. 
Stok merkuri telah disimpan dalam 3 (tiga) lokasi di atas tanah, yaitu: Somerville, New Jersey (2617 
ton), Warren, Ohio (1262 ton) dan New Haven, Indiana (557 ton) (Lynch, 2009).

Sejak tahun 1994, karena risiko lingkungan dan kesehatan dari merkuri, DNSC menghentikan 
penjualan unsur merkuri. Pada tahun 2004, Pernyataan tentang Dampak Lingkungan Pengelolaan 
Merkuri/Mercury Management Environmental Impact Statement (MM EIS) dihasilkan untuk 
menangani pengelolaan merkuri elemental secara jangka panjang. MM EIS mempertimbangkan 
opsi berikut ini:

• Mempertahankan semua situs (tanpa tindakan/status quo)

• Mengkonsolidasikan merkuri untuk penyimpanan di satu lokasi untuk jangka waktu 40 tahun 
(penyimpanan jangka panjang)

• Menjual merkuri elemental di pasaran (dibutuhkan 30 tahun untuk menjual seluruh merkuri)

Hasil dari MM EIS menyimpulkan bahwa alternatif yang dipilih adalah konsolidasi penyimpanan 
merkuri elemental di satu lokasi di atas tanah. Pada tahun 2006, diputuskan bahwa gudang 
penyimpanan yang dipilih adalah Hawthorne Army Depot, Hawthorne, Nevada. Alasan 
pemilihannya adalah:

• Fasilitas milik pemerintah

• Gudang penyimpanan yang aman

• Staf terlatih dan berpengalaman

• Rencana kesiapan darurat telah disiapkan

• Penyimpanan jangka panjang yang aman.

Saat ini masih ada dialog terus menerus antara DNSC dan Divisi Perlindungan Lingkungan Nevada 
untuk memenuhi persyaratan negara bagian Nevada di bawah Program Pencegahan Kecelakaan 
Kimia negara bagian tersebut.
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Pilihan penyimpanan dan pra-penanganan bawah tanah (stabilisasi merkuri elemental) juga 
dipertimbangkan dalam MM EIS, namun ini belum dievaluasi lebih lanjut karena alasan berikut:

• terbatasnya ketersediaan tambang bawah tanah yang ada, pertimbangan inspeksi, 
penanganan material tambahan, dan masalah peraturan.

• tambahan dampak lingkungan dan biaya untuk stabilisasi unsur merkuri, dengan manfaat 
yang kurang signifikan

• kemungkinan penggunaan merkuri metalik di masa depan dalam proses industri

Selain 4,436 ton merkuri elemental yang ditimbun oleh DNSC, DOE juga menyimpan 1,206 ton 
merkuri kelas komoditas di National Security Complex, yang dioperasikan oleh Administrasi 
Keamanan Nuklir Nasional/National Nuclear Security Administration (NNSA). Seluruh merkuri 
disimpan di sekitar. 35.000 wadah berukuran 76-lb terbuat dari baja karbon, dikelompokkan dalam 
45 palet kayu.

Pada tahun 2008, Kongres AS menyetujui 'Mercury Ekspor Ban Act of 2008', yang melarang 
penjualan, distribusi dan Penyerahan unsur merkuri oleh badan-badan federal kepada badan 
federal lainnya, negara bagian atau badan pemerintah lokal, atau individu atau badan swasta, 
termasuk melarang ekspor dari Amerika Serikat efektif 1 Januari 2013 (14). Undang-undang 
tersebut juga mengarahkan DOE untuk menerima dan menyimpan kelebihan merkuri yang 
dihasilkan dari daur ulang merkuri komersial, produk sampingan dari tambang emas, dan 
pembongkaran fasilitas klor-alkali.

Untuk menjalankan arahan tersebut, selain modifikasi fasilitas yang ada, DOE juga harus menunjuk 
lebih banyak fasilitas untuk tujuan penyimpanan merkuri elemental jangka panjang yang dihasilkan 
di seluruh AS. Fasilitas penyimpanan harus memenuhi persyaratan pada bagian 5 (d) Undang-
Undang, Standar Manajemen untuk Fasilitas, termasuk persyaratan Undang-Undang Pembuangan 
Limbah Padat sebagaimana telah diamandemen oleh Undang-Undang Konservasi dan Pemulihan 
Sumber Daya/Resource Conservation and Recovery Act (RECRA).

Sebagai kesimpulan, pendekatan AS yang berkaitan dengan unsur merkuri berlebih, adalah 
penyimpanan jangka panjang di fasilitas di atas tanah yang tepat. Studi yang dilakukan di AS 
menyimpulkan bahwa teknologi stabilisasi yang ada dianggap belum matang dan tidak aman untuk 
sejumlah besar unsur merkuri.

4.2. Penyimpanan Merkuri di Komunitas Eropa (EU)

Pada 22 Oktober 2008, Dewan dan Parlemen Eropa mengadopsi sebuah Peraturan (EC) No. 
1102/2008 tentang pelarangan ekspor merkuri metalik dan persyaratan untuk penyimpanan yang 
aman dari merkuri metalik. Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah kelebihan merkuri akibat 
penutupan fasilitas sel merkuri dalam industri klor-alkali agar tidak memasuki pasar global. Jumlah 
surplus merkuri diperkirakan sekitar 10,000 ton merkuri metalik. Larangan ekspor dimulai pada 
tanggal 15 Maret 2011 dan mempengaruhi merkuri metalik, bijih sinabar, merkuri (I) klorida, merkuri 
(II) oksida dan campuran merkuri metalik dengan zat lain termasuk logam campuran merkuri, 
dengan konsentrasi paling sedikit 95% (berat) Hg.

Sebagai konsekuensi pada Peraturan (EC) No. 1102/2008, sejumlah besar merkuri metalik - yang 
pada awalnya dianggap sebagai bahan baku - menjadi limbah, dan pilihan penyimpanan atau 
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pembuangan yang aman harus diidentifikasi. Untuk mengantisipasi hal ini, Komisi Eropa 
menugaskan BiPRO GmbH untuk mengidentifikasi opsi penyimpanan yang layak dan untuk 
menentukan kriteria penerimaan dan persyaratan minimum untuk pembuangan yang aman dari 
merkuri metalik. Hasil penelitian ini disajikan di bawah ini (BiPRO, 2010).

Kemungkinan Opsi untuk Penyimpanan Permanen Merkuri

• Penyimpanan permanen merkuri metalik di tambang garam

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di tambang 
garam

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di formasi dalam 
batuan keras bawah tanah

• Pra-penanganan merkuri metalik dengan penyimpanan permanen berikutnya di fasilitas di 
atas tanah

Kriteria Penerimaan dan Persyaratan Terkait Fasilitas

• Kriteria penerimaan minimum dan prosedur untuk merkuri metalik (misalnya kemurnian> 
99,9%) dan penahanannya (misalnya wadah baja karbon)

• Kriteria penerimaan minimum untuk merkuri yang distabilkan (misalnya tingkat kebocoran di 
bawah 2 mg/kg massa kering)

• Persyaratan terkait fasilitas tambahan untuk penyimpanan permanen di batuan garam 
(misalnya kedalaman minimum area penyimpanan: 300 m)

Opsi yang Disarankan oleh EU

Berdasarkan kajian ekonomi dan lingkungan, pilihan berikut direkomendasikan:

• Pra-penanganan (Stabilisasi sulfur) dari merkuri metalik dan penyimpanan permanen 
berikutnya di tambang garam (tingkat tertinggi perlindungan lingkungan, biaya yang dapat 
diterima)

• Pra-penanganan (Stabilisasi sulfur) dari merkuri metalik penyimpanan permanen berikutnya 
dalam formasi batuan keras (tingkat perlindungan lingkungan yang tinggi, biaya yang dapat 
diterima)

• Penyimpanan Permanen merkuri metalik di tambang garam (pilihan biaya paling efektif)

Karena solusi penyimpanan permanen saat ini tidak tersedia, penelitian ini merekomendasikan agar 
solusi penyimpanan sementara untuk periode 5 tahun diterapkan untuk menjembatani kesenjangan 
yang ada sampai solusi akhir tersedia. Komisi Eropa akan meninjau kembali Peraturan (EC) No. 
1102/2008 sampai 15 Maret 2013, untuk mengevaluasi ketersediaan aktual opsi pembuangan 
permanen untuk merkuri yang telah dipatenkan dan persyaratan penyimpanan sementara di masa 
depan.
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4.3. Penyimpanan Merkuri di Amerika Latin dan Karibia (LAC)

Pada bulan Juli 2009, Badan Kimia UNEP merilis sebuah laporan kajiian tentang Kelebihan 
Pasokan Merkuri di Amerika Latin dan Karibia, 2010-2050. Menurut Maxson (2009), untuk wilayah 
Amerika Latin dan Karibia (LAC), Skenario Kasus Dasar menunjukkan bahwa jumlah kelebihan 
merkuri yang akan disimpan, selama periode 2015 - 2050, bisa lebih dari 8000 ton. Skenario yang 
dinilai dalam laporan ini juga menunjukkan bahwa pasokan merkuri di LAC mungkin melebihi 
permintaan bahkan sebelum 2015, yang dapat menyiratkan perlunya penyimpanan kelebihan 
merkuri di wilayah tersebut.

Skenario minimum akumulasi merkuri bisa sekitar 2000-3000 ton, dengan asumsi bahwa beberapa 
merkuri sebagai produk sampingan terus diekspor dan peningkatan lebih lambat produk sampingan 
merkuri dan penimbulan limbah. Kedua skenario ini tidak mencerminkan kemungkinan adopsi 
strategi regional jangka pendek untuk menyita merkuri yang bertujuan mendorong pengurangan 
permintaan merkuri. Adopsi strategi semacam itu bahkan membutuhkan pengembangan kapasitas 
penyimpanan sesegera mungkin.

Selanjutnya pada tahun 2010, Laboratorio Tecnológicodel Uruguay (LATU) dan Badan Kimia UNEP 
merilis laporan studi kelayakan penyimpanan kelebihan merkuri jangka panjang di LAC. Studi ini 
mengusulkan tiga opsi untuk penyimpanan merkuri jangka panjang, yaitu:

• Gudang penyimpanan yang direkayasa khusus di atas tanah

• Penyimpanan di bawah tanah dalam formasi geologi (contoh: tambang, formasi batuan 
khusus)

• Ekspor ke negara/fasilitas di luar negeri, sebagai solusi jangka pendek

Perhatikan bahwa LAC mempertimbangkan pilihan untuk mengekspor merkuri ke fasilitas asing. 
Pilihan ini layak dilakukan, bila ada kelebihan merkuri dalam jumlah yang signifikan.

Pada tahun 2010, Argentina dan Uruguay menerapkan "Proyek Merkuri Dua Negara" dengan tujuan 
untuk mendemonstrasikan penggunaan fasilitas limbah berbahaya yang ada sebagai fasilitas 
penyimpanan sementara untuk merkuri (komoditas atau limbah) dengan melakukan survei terhadap 
fasilitas tersebut dan undang-undang negara yang relevan. Hasil proyek dipresentasikan di 
Workshop Permasalahan Pengelolaan Merkuri di Wilayah LAC pada tanggal 21 - 22 Mei 2012  4

berikut ini:

• Uruguay telah mengidentifikasi dua tempat penyimpanan/pembuangan untuk merkuri 
elemental dan limbah yang mengandung merkuri. Untuk penyimpanan di atas tanah, fasilitas 
bekas fasilitas klor-alkali dipilih untuk penyimpanan sementara. Untuk penyimpanan di bawah 
tanah, TPA CIU telah dimasukkan sebagai kandidat untuk pembuangan akhir dari limbah yang 
mengandung merkuri.

• Argentina mengidentifikasi 5 (lima) tempat pembuangan limbah berbahaya berdasarkan UU 
24.051 yang berwenang untuk menerima kategori pengendalian merkuri Y29 yang tunduk 

 UNEP. United Nations Environment Programme. Mercury Storage Two Countries Project. [Cited: August 9, 4

2012.] http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/PrioritiesforAction/SupplyandStorage/Activities/
LACMercuryStorageProject/MercuryStorage2CountriesProject/tabid/79070/Default.aspx.
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pada operasi pemindahan sebelum stabilisasi D5 merkuri hidrosulfida, sulfida atau poli sulfida. 
Salah satu fasilitas di Buenos Aires diberi wewenang untuk merawat lampu yang mengandung 
merkuri. Dua perusahaan tersebut melakukan kualifikasi sebagai eksportir untuk limbah 
baterai yang mengandung merkuri.

4.4. Penyimpanan Merkuri di Asia-Pasifik

Laporan Kajiian untuk Kelebihan Pasokan Merkuri di Asia 2010-50 (Maxson, 2009), 
mengungkapkan dua skenario permintaan pasokan merkuri di Asia. Skenario pertama menunjukkan 
perkiraan ekuilibrium penawaran-permintaan pada tahun 2017, dengan kebutuhan untuk 
menyimpan 5,500 ton merkuri. Yang kedua menunjukkan bahwa kelebihan merkuri Asia muncul dari 
sekitar tahun 2027, dengan kebutuhan untuk menyimpan 7,500 ton merkuri. Di kawasan Asia 
Pasifik, permintaan merkuri untuk produksi monomer vinil klorida (VCM) dan pembuatan lampu 
fluoresen cenderung meningkat, sementara permintaan untuk produk lain seperti baterai dan alat 
ukur mungkin akan menurun. Dalam jangka panjang, diantisipasi bahwa permintaan merkuri akan 
menurun lebih cepat daripada pasokan dari aktivitas seperti dekomisioning fasilitas klor-alkali, 
pertambangan, produksi logam non-ferrous, produksi gas alam dan daur ulang limbah yang 
mengandung merkuri.

Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kelebihan pasokan merkuri di wilayah Asia-Pasifik, 
Hagemann (2011) mengajukan strategi tiga langkah untuk secara efektif menghilangkan merkuri 
dari pasar dan mengurangi potensi risikonya dengan isolasi permanen dari biosfer. Strategi ini 
mencakup:

• Pengumpulan Efektif:

Langkah ini dimaksudkan untuk menghilangkan merkuri elemental dan merkuri yang tidak lagi 
dibutuhkan untuk penggunaan yang diterima dari pasaran.

• Stabilisasi Awal:

Stabilisasi merkuri adalah teknologi yang tersedia secara komersial, yang mengubah unsur 
merkuri menjadi bentuk kimia tidak-, atau setidaknya jauh lebih sedikit terlarut.

• Pembuangan Secara Aman:

Langkah terakhir ini diperlukan untuk mencapai pembuangan akhir untuk merkuri yang 
distabilkan dengan cara yang ramah lingkungan.

Perlu dicatat bahwa penyimpanan sementara unsur merkuri masih diperlukan untuk mengumpulkan 
kelebihan merkuri dan menyiapkannya untuk pengiriman. Namun, durasi penyimpanan unsur 
merkuri harus dijaga sesingkat mungkin. Selanjutnya, Hagemann menyarankan agar langkah-
langkah berikut dimulai, agar berhasil menerapkan strategi ini:

• Kerangka kerja hukum untuk kewajiban dan persyaratan pengumpulan, penyimpanan 
sementara, penanganan, pembuangan.

• Peningkatan sistem pengumpulan dan kualitas transportasi untuk merkuri elemental dan 
limbah merkuri.

• Ketersediaan fasilitas penyimpanan sementara pada pengguna akhir atau fasilitas 
pengumpulan limbah.
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Jenis Merkuri yang Disimpan

Komoditas

Penyimpanan 
Komoditas

Limbah

Penyimpanan Awal

Penyimpanan 
Limbah

Penyimpanan 
Sementara

Penyimpanan 
Permanen

Penyimpanan produk dan 
barang untuk digunakan atau 
dijual kemudian

Penyimpanan limbah sebelum 
dikumpulkan (mis. oleh pemilik/
penghasil)

Penyimpanan limbah sebelum 
penanganan/pembuangan akhir/
daur ulang

Pembuangan akhir, mis. di 
tambang bawah tanah

• Ketersediaan fasilitas stabilisasi (kemungkinan digabungkan dengan fasilitas pemulihan untuk 
mengekstrak merkuri dari limbah yang mengandung merkuri).

• Ketersediaan fasilitas untuk pembuangan merkuri yang distabilkan, limbah merkuri dan 
kemungkinan limbah berbahaya lainnya. Untuk efisiensi pengangkutan merkuri dan limbah 
yang distabilkan, fasilitas stabilisasi dan pembuangan ini harus berada dalam jarak yang dekat

Gambar 10. Jenis Merkuri yang Disimpan

Sumber: Hagemann, 2011
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Selanjutnya, Hagemann mempresentasikan opsi penyimpanan untuk Asia Pasifik seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 11 di bawah ini.

Gambar 11. Opsi Fasilitas Penyimpanan

�

Sumber: Hagemann, 2011

Sebagai kesimpulan, opsi yang direkomendasikan untuk penyimpanan merkuri untuk kawasan Asia 
Pasifik adalah sebagai berikut:

• Konsep AS untuk penyimpanan unsur Hg di gudang penyimpanan di atas tanah sampai 40 
tahun atau lebih; 

• Penyimpanan merkuri (limbah maupun non-limbah) di Gudang penyimpanan di atas tanah;

• Pembuangan akhir (penyimpanan permanen) limbah merkuri di tambang bawah tanah.

Selain opsi penyimpanan merkuri, Hagemann juga merekomendasikan agar pengelolaan merkuri 
dan limbah yang mengandung merkuri juga diimplementasikan. 
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Konsep manajemen ini mencakup:

• Penyimpanan awal pada sumber timbulan limbah yang mengandung merkuri (sebelum 
pengumpulan) ;

• Penyimpanan limbah sebelum penanganan/pembuangan akhir/daur ulang;

• Pembuangan akhir, misalnya: tambang bawah tanah.

5. KAJIAN UNTUK MERKURI DAN KONSEP PENGELOLAAN LIMBAH MERKURI

Pentingnya Indonesia untuk kemampuan penyimpanan merkuri akan bergantung pada tingkat 
pengurangan permintaan lebih lanjut, selanjutnya ke negara-negara mana ingin mendorong 
pengurangan permintaan lebih lanjut ini melalui pembatasan pasokan, dan sejauh mana solusi 
penyimpanan bisa tercapai. Meskipun persediaan bersih merkuri berlebih dapat terjadi dalam 
jumlah yang relatif kecil di negara-negara ini, kebutuhan penyimpanan merkuri masih harus dinilai 
karena karakteristik merkuri, yang bersifat toksik dan persisten dan tidak dapat terdegradasi.

Pilihan penyimpanan jangka panjang untuk kelebihan merkuri yang telah dievaluasi di berbagai 
daerah seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, diringkas sebagai berikut:

• Penyimpanan di atas tanah tanpa pra-stabilisasi (merkuri elemental di dalam wadah);

• Penyimpanan di atas tanah dengan proses pra-stabilisasi;

• Penyimpanan di bawah tanah dalam formasi garam atau batuan keras tanpa pra-stabilisasi 
(merkuri elemental di dalam wadah);

• Penyimpanan di bawah tanah dalam formasi garam atau batuan keras dengan proses pra-
stabilisasi;

• Ekspor ke negara lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pembuangan untuk merkuri 
elemental.

5.1. Opsi yang Memungkinkan untuk Pengelolaan Merkuri dan Limbah yang Mengandung 
Merkuri

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan konsep yang dapat diterapkan untuk pengelolaan 
merkuri dan limbah yang mengandung merkuri (termasuk penyimpanan merkuri jangka panjang) di 
Indonesia adalah sebagai berikut:

• Kerangka kerja hukum untuk pengelolaan limbah berbahaya secara umum sudah ada dan 
relatif memadai, termasuk kewajiban dan persyaratan untuk pengumpulan, penyimpanan 
sementara, penanganan, pembuangan – kecuali peraturan khusus yang terkait dengan 
pengelolaan merkuri;

• Fasilitas stabilisasi berlisensi tersedia untuk limbah yang mengandung merkuri di Indonesia – 
kecuali untuk limbah yang mengandung merkuri tingkat tinggi (dan fasilitas pemulihan 
merkuri);

• Kewajiban untuk memiliki penyimpanan sementara yang tepat dan berijin diterapkan untuk 
setiap industri yang menghasilkan limbah berbahaya; dan

                                 Opsi Pengelolaan, Pembiayaan dari Penyimpanan Merkuri di Indonesia                                        �36



• Bagi negara berkembang, biaya yang terkait dengan penyimpanan merkuri merupakan faktor 
penting untuk memastikan keberhasilan implementasi rencana.

Mengingat faktor-faktor di atas, kemungkinan opsi pengelolaan merkuri elemental dan limbah yang 
mengandung merkuri, dijelaskan dalam diagram di bawah ini.

Gambar 12. Konsep Ramah Lingkungan untuk Pengelolaan Limbah Merkuri

Opsi yang direkomendasikan untuk pengelolaan merkuri yang berwawasan lingkungan terdiri dari 
tahap-tahap berikut ini:

• Merkuri elemental dan/atau limbah yang mengandung merkuri disimpan sementara di lokasi 
penimbul. Penyimpanan sementara harus memenuhi persyaratan peraturan dan 
mendapatkan izin. Pada tahap ini, merkuri elemental sudah ditempatkan di dalam wadah 
merkuri 76-lb, untuk memastikan keamanan selama penyimpanan dan transportasi lebih lanjut 
ke Fasilitas Pengumpulan;

• Pengangkutan merkuri dan limbah yang mengandung merkuri ke Fasilitas Pengumpulan yang 
ada di dalam negeri;
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• Di Fasilitas Pengumpulan, merkuri elemental di dalam wadah dipisahkan dari limbah lain, 
seperti limbah yang mengandung merkuri konsentrasi rendah dan limbah yang mengandung 
merkuri tingkat tinggi (termasuk peralatan yang mengandung merkuri, seperti termometer, 
sakelar, dll.). Perhatikan bahwa definisi kadar merkuri tingkat rendah dan tinggi harus 
ditetapkan;

• Pengangkutan unsur merkuri ke Penyimpanan Sementara Mercury Lokal yang berada di 
dalam negeri, pengangkutan limbah yang mengandung merkuri tingkat rendah ke fasilitas 
stabilisasi, dan transportasi limbah yang mengandung merkuri tingkat tinggi ke fasilitas 
pemulihan merkuri;

• Limbah yang mengandung limbah merkuri tingkat rendah distabilkan di fasilitas stabilisasi dan 
selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan yang aman. Kriteria untuk limbah merkuri yang 
distabilkan mengadopsi batasan peraturan TCLP yang ada;

• Merkuri elemental yang didapatkan dari limbah yang mengandung merkuri tingkat tinggi oleh 
Fasilitas Pemulihan diangkut ke Penyimpanan Sementara Mercury Lokal di dalam negeri; dan

• Merkuri dari berbagai Penyimpanan Sementara regional di dalam negeri diangkut ke 
Penyimpanan Merkuri Nasional untuk penyimpanan jangka panjang.

Perlu dicatat bahwa setiap fasilitas tidak diperlukan untuk menjadi situs mandiri. Fasilitasnya bisa 
berada di tempat yang sama, tergantung pada beberapa faktor, seperti: geografis, ekonomi, 
kuantitas yang dihasilkan, dan faktor lainnya. Selain itu, karena sedikitnya limbah yang 
dikumpulkan, Tempat Penyimpanan Merkuri Lokal tidak harus hanya dikhususkan untuk merkuri 
elemental. Sebagai gantinya, dia juga dapat digunakan untuk menyimpan limbah berbahaya 
sementara sementara, selama pemisahan yang aman dan benar dilaksanakan.

Sementara fasilitas pemulihan merkuri yang saat ini tidak tersedia di negara-negara tersebut, 
diusulkan agar limbah yang mengandung merkuri tingkat tinggi diekspor ke negara yang memiliki 
fasilitas tersebut, untuk menjembatani kesenjangan hingga fasilitas pemulihan tersedia di negara-
negara tersebut.
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5.2. Opsi Penyaringan untuk Penyimpanan Kelebihan Merkuri Jangka Panjang 

5.2.1. Evaluasi dari Opsi untuk Penyimpanan Bawah Tanah

Indonesia terletak di kawasn Pasifik yang sangat rentan terhadap bencana alam, seperti: letusan 
gunung berapi, gempa bumi, banjir dan badai tropis atau angin topan. Secara geologis, Indonesia 
berada di daerah yang sangat tidak stabil yang dikenal dengan "Cincin Api Pasifik/Pacific Ring of 
Fire", dimana sejumlah besar gempa bumi dan letusan gunung berapi terjadi. "Cincin Api" adalah 
cincin gunung berapi di sekitar Samudera Pasifik yang dihasilkan dari subduksi lempeng benua 
lempeng ringan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.

Selain itu, gempa tektonik dan vulkanik yang terjadi di wilayah ini kadang diikuti oleh tsunami besar. 
Karena masalah geologi, desain dan konstruksi penyimpanan bawah tanah ini akan memerlukan 
standar rekayasa dan teknologi yang tinggi untuk mengatasi bahaya alam ini, yang pada akhirnya 
akan berdampak pada pada biaya modal.

Penyimpanan bawah tanah untuk merkuri pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisolasi merkuri 
dari biosfer di dalam formasi geologi, yang diperkirakan akan tetap stabil dalam waktu yang sangat 
lama. Untuk tujuan ini, tambang garam telah banyak digunakan selama beberapa dekade di Eropa, 
terutama di Jerman (BiPRO, 2010). Pemilihan formasi batuan garam dipertimbangkan karena 
secara praktis tidak beraturan dan, bersama dengan strata tanah liat yang luas di dasarnya, akan 
memberikan penghalang geologi. Berdasarkan informasi geologi yang tersedia, formasi batuan 
garam jarang tersedia di Indonesia.

Gambar 13. Cincin Api Pasifik/Pacific Ring of Fire

  Sumber: USGS, 20125

 USGS. Earthquake Hazard Program. [Online] 07 18, 2012. [Cited: 08 14, 2012.] http://pubs.usgs.gov/gip/5

dynamic/fire.html.
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Formasi geologi alternatif yang memberikan tingkat keselamatan dan pengurungan yang sama 
terhadap tambang garam adalah formasi batuan bawah tanah yang dalam, yang bisa mencapai 
kedalaman beberapa ratus meter. Formasi batuan keras kurang kedap terhadap gas dan cairan 
daripada batuan garam, terutama karena kemungkinan patahan di badan batuan. Dalam kasus 
merkuri cair, keamanan jangka panjang ini tidak dapat dijamin sehingga merkuri yang masuk biosfer 
tidak sepenuhnya dicegah dimana merkuri cair memiliki kelarutannya yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan limbah yang distabilkan (BiPRO, 2010).

Terkait situasi di Indonesia, hampir semua kegiatan pertambangan dilakukan di lahan terbuka 
dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun Indonesia telah memberlakukan UU No. 41/1999, yang 
melarang pertambangan terbuka, pelarangan ini hanya ditujukan untuk wilayah hutan yang 
dilindungi. Makanya, ketersediaan formasi batuan bawah tanah untuk penyimpanan jangka panjang 
di Indonesia masih kacau dan perlu evaluasi lebih lanjut. Oleh karena itu, persyaratan minimum 
teknis "tingkat keselamatan dan pengurungan yang sama dengan tambang garam" tidak dapat 
dipenuhi dengan opsi ini.

Singkatnya, mengingat kondisi di atas, kelayakan opsi penyimpanan bawah tanah untuk Indonesia 
agak meragukan, dan memerlukan evaluasi teknis dan hukum yang lebih ekstensif. Hal ini 
disebabkan oleh:

• Ketersediaan tambang garam yang ditinggalkan atau tambang batuan bawah tanah yang 
cocok dan aman; dan

• Kondisi geologis dan potensi bencana alam yang ada, yang dapat menyebabkan masalah 
keselamatan serta biaya rekayasa dan konstruksi yang tinggi.

5.2.2. Evaluasi Opsi Penyimpanan Di Atas Tanah

Penyimpanan merkuri elemental di atas tanah umumnya didasari oleh pengalaman penyimpanan 
sementara merkuri cair di AS, yang menyimpan dan menangani merkuri selama lebih dari 40 tahun 
dalam jumlah besar. Konsep penyimpanan merkuri yang diimplementasikan oleh DNSC adalah:

• Pewadahan dan penempatan yang aman;

• Tindakan teknis dan keamanan (bahan dasar lantai, pewadahan dan perlindungan 
kebakaran); dan

• Tindakan manajemen keselamatan (termasuk pemantauan, inspeksi dan keamanan).

Pewadahan merkuri elemental sangat penting dalam penyimpanan sementara karena harus 
menjamin keamanannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Untuk penyimpanan jangka 
panjang, konsep utama yang diterapkan adalah untuk menjamin penanganan limbah merkuri saat 
sebelum dan selama penyimpanan. 

Berdasarkan pengalaman dan pendekatan dari AS, kontruksi dan operasional penyimpanan merkuri 
di atas tanah merupakan opsi yang paling memungkinkan bagi Indonesia.  Kerangka dasar regulasi 
dan infrastruktur untuk pengelolaan limbah B3 cocok untuk diaplikasikan baik di AS maupun 
Indonesia, hanya berbeda pada beberapa aspek yang tidak terlalu signifikan. Saat ini,  pelaksanaan 
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penyimpanan limbah B3 baik dalam lingkup nasional maupun regional, maupun penentuan lokasi 
untuk membangun penyimpanan baru, bukan menjadi hal yang krusial bagi Indonesia. 

Dalam pembahasan penyimpanan merkuri elemental di atas tanah harus memperhatikan kriteria 
kajian berikut ini:

• Kelebihan merkuri yang masih ada di biosfer/lingkungan dalam bentuk elemental menjadi 
rentan terhadap kecelakaan di masa yang akan datang; 

• Akses tidak resmi atau pencurian kepada merkuri elemental dalam penyimpanan dapat 
mengarah pada kegiatan penggunaan kembali yang illegal atau pasar gelap;

• Pengulangan biaya pada pewadahan ulang.

Namun, penyimpanan bawah tanah merupakan opsi yang lebih sering dipilih untuk solusi jangka 
menengah, setidaknya hingga 2050 ke atas. Setelah periode ini, merkuri elemental harus 
distabilisasi untuk disimpan secara permanen di negara atau fasilitas penyimpanan terpusat 
berdasarkan regional di Asia Tenggara atau Asia. Dibutuhkan kriteria untuk penimpanan yang tepat 
untuk menghindari kejadian tidak diinginkan yang sudah disebutkan di atas. 

6. KAJIAN UNTUK PENYIMPANAN MERKURI DI ATAS TANAH

6.1. Tujuan dan Konsep dari Penyimpanan Merkuri

Penelitian menunjukkan bahwa persediaan merkuri dapat melebihi kebutuhan regional untuk 
aplikasi yang diperbolehkan di banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kajian Merkuri 
Filipina (DENR, 2008) menunjukkan bahwa merkuri banyak bersumber dari produksi logam primer 
(primary virgin metal production), ekstraksi, penggunaan sumber daya bahan bakar dan energi, 
penggunaan yang disengaja seperti thermometer, limbah cair, serta produk lain yang menggunakan 
merkuri. Penggunaan merkuri masuk ke pasaran melalui jalur import ke Filipina dari negara lain 
atau hasil daur ulang limbah/produk sampingan.

Dengan implementasi teknologi bersih yang berkembang pada industri secara global serta 
substitusi senyawa beracun di produk-produk, kebutuhan merkuri dapat dikurangi. Persediaan 
merkuri elemental dan senyawa turunannya yang ada namun tidak lagi digunakan harus dihapus 
dari pasaran dengan ditempatkan pada lokasi penyimpanan atau pembuangan yang aman. Hal ini 
ditujukan untuk penghindari penggunaan merkuri lebih lanjut. Merkuri yang telah disimpan atau 
dibuang harus mengikuti perilaku yang ramah lingkungan untuk menghindari pelepasannya ke 
lingkungan.

Hagemann (2011) mengusulkan bahwa penyimpanan dan pembuangan merkuri yang ramah 
lingkungan harus mengikuti prinsip yang telah disusun oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA/
International Atomic Energy Agency) untuk pengelolaan limbah nuklir. Prinsip-prinsipnya adalah:

• Perlindungan terhadap kesehatan manusia: merkuri elemental dan limbah merkuri harus 
dikelola dengan langkah-langkah aman dalam tingkatan yang sesuai dengan perlindungan 
kesehatan manusia;

• Perlindungan terhadap lingkungan: merkuri elemental dan limbah merkuri harus dikelola 
dengan langkah-langkah dalam tingkatan yang sesuai dengan perlindungan lingkungan;
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• Perlindungan lebih dari sekedar batas negara: merkuri elemental dan limbah merkuri harus 
dikelola dengan langkah-langkah yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan 
kesehatan yang lebih dari sekedar batas negara;

• Perlindungan terhadap generasi masa depan: merkuri elemental dan limbah merkuri harus 
dikelola dengan langkah-langkah yang memprediksikan bahwa dampak generasi di masa 
depan tidak akan lebih besar dibandingkan dengan saat ini;

• Beban kepada generasi masa depan: merkuri elemental dan limbah merkuri harus dikelola 
dengan langkah-langkah yang tidak menurunkan beban kepada generasi masa depan;

• Kerangka kerja regulasi nasional: merkuri elemental dan limbah merkuri harus dikelola dalam 
kerangka kerja regulasi nasional yang sesuai, termasuk alokasi otoritas dan ketentuan yang 
jelas untuk menjalankan fungsi regulasi yang independen;

• Kontrol terhadap timbulan limbah merkuri: timbulan limbah merkuri harus dipertahankan 
seminimal mungkin;

• Ketergantungan bersama atas timbulan dan pengelolaan limbah merkuri: keseluruhan aspek 
mengenai timbulan limbah mekuri dan pengelolaannya yang membuat saling ketergantungan 
harus diperhatikan; dan

• Keamanan fasilitas penyimpanan: aspek keamanan fasilitas pengelolaan merkuri elemental 
dan limbah merkuri harus terus-menerus diperhatikan selama masih digunakan.

6.2. Partisipasi Publik dan Pemangku Kepentingan

Partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam proses menentukan lokasi penyimpanan 
merkuri perlu dilakukan dalam AMDAL sebelum membangun fasilitas baru. Walaupun keseluruhan 
aspek dalam pembangunan dan operasional fasilitas penyimpanan telah dilaksanakan secara ketat, 
namun kemungkinan akan meningkatnya resistensi akan pembangunan fasilitas baru akan tetap 
ada. Penanganan yang cukup dan mengharapkan kepercayaan publik saja tidak akan cukup Dalam 
membangun kepercayaan, publik dan seluruh pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam 
proses pengambilan keputusan dalam isu yang berdampak signifikan kepada seluruh pihak di masa 
yang akan datang. 

Pelibatan publik dan pemangku kepentingan adalah sebuah tindakan politis, namun dianggap 
sebagai salah satu komponen penting dalam proses konsultansi. Dalam beberapa kasus, informasi 
teknis yang disampaikan kepada publik akan membingungkankan atau tidak sejalan. Dalam 
melaksanakan hal ini diperlukan masukan pada isu spesifik yang mengarahkan untuk penentuan 
kebijakan final dalam penentuan lokasi. Panduan yang disusun oleh Badan Perlindungan 
Lingkungan Amerika (US EPA) dan Departemen Energi Amerika (DOE) dapat digunakan sebagai 
referensi untuk melaksanakan partisipasi publik/pemangku kepentingan dalam proses penyusunan 
AMDAL ataupun pengelolaan jangka panjang dari penyimpanan limbah merkuri dan merkuri 
elemental, diantaranya:

• Menginformasikan publik dan pemangku kepentingan untuk membantu mereka memahami 
isu, piliihan serta solusi dari pembahasan;

• Berkonsultasi dengan publik untuk mendapatkan respon terhadap alternatif atau keputusan 
yang diambil;
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• Melibatkan publik untuk meyakinkan kekhawatiran yang timbul dalam pengambilan keputusan, 
terutama dalam proses penyusunan kriteria desain dan pilihan-pilihannya;

• Bekerjasama dengan publik untuk membangun kriteria terpilih, alternatifnya, serta 
mengidentifikasi solusi yang terpilih; dan

• Memberdayakan publik dalam menempatkan keputusan final, dengan perspektif bahwa 
otoritas juga dipegang oleh publik.

Dalam pengelolaan limbah B3, penyimpanan dan pembuangan dibahas dalam dokumen US.EPA 
“The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Public Participation Manual”, yang 
menjelaskan bahwa partisipasi publik dilakukan pada saat pemberian izin dan bagaimana 
penduduk, regulator serta industri dapat bekerja bersama untuk menciptakan kondisi yang lebih 
baik (US.EPA, 1996). 

Di Indonesia, kebutuhan untuk melaksanakan partisipasi publik dimandatkan dalam UU 32/2009 
dan PP 27/2012 sebagai pra-syarat suatu kegiatan untuk mendapatkan izin lingkungan. 

6.3. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi adalah salah satu proses dari fasilitas baru yang membutuhkan izin lingkungan. 
Tujuan utama dalam penentuan lokasi adalah untuk meyakinkan bahwa lokasi penyimpanan limbah 
merkuri secara mendasar memberikan tingkat perlindungan yang tinggi kepada publik dan 
lingkungan, sesuai dengan kondisi alamiah dan tata guna wilayahnya. Tata guna wilayah dan 
kondisi alamiah berfungsi sebagai garda tambahan terhadap perlindungan jika fasilitas ini tidak 
beroperasi sesuai dengan perencanaan (LaGrega et.al, 1994).

Sebagai awalan, lokasi fasilitas peyimpanan merkuri harus sejalan dengan RTRW daerah, regional 
serta nasional yang melakukan segmentasi wilayah sesuai dengan fungsinya. Rencana spasial 
mengklasifikasikan daerah menjadi dua zona: zona dilindungi dan zona eksploitasi. Zona 
eksploitasi kemudian dikategorikan lebih jauh sebagai hutan, pertanian, perumahan dan industri. Di 
Indonesia, fasilitas penyimpanan hanya dapat ditempatkan dalam kawasan industri. 

Sebagai tambahan dari kebutuhan utama, fasilitas penyimpanan juga harus mempertimbangkan 
kebutuhan teknis lain seperti: aspek geologi atau hidrogeologi, bencana alam, karakteristik tanah, 
akses, iklim dan faktor lain yang dideskripsikan di bawah ini.

6.3.1. Lokasi Fasilitas Penyimpanan

Lokasi penyimpanan merkuri harus jauh dari fasilitas lain yang rentan terhadap kebakaran, 
misalnya material dan bahan bakar yang mudah melebak. Selain itu juga harus jauh dari fasilitas 
yang terkait dengan pangan manusia atau hewan dan pakaian. Penyimpanan merkuri harus 
menjadi fasilitas terpisah yang tidak dialokasikan untuk penyimpanan limbah dan material lain. 

Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Dan 
Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, 
lokasi penyimpanan limbah B3 harus memiliki jarak tertentu dari fasilitas publik dan ekosistem, 
yaitu: 
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• 50 meter dari fasilitas publik;

• 150 meter dari jalan utama atau jalan laying; 50 meter dari jalanan secara umum;

• 300 meter dari fasilitas publik seperti perumahan, area komersil, rumah sakit dan fasilitas jasa 
medis, hotel, restoran, rumah ibadah, dan fasilitas pendidikan;

• 300 meter dari perairan, seperti batas atas pasang surut air laut, sungai, danau, rawa, mata 
air dan sumur air; dan

• 300 meter dari area yang dilindungi serperti hutan lindung.

6.3.2. Geologi

Fasilitas penyimpanan merkuri jangka Panjang harus berlokasikan pada area yang stabil secara 
geologis dan memiliki batas geologis yang cukup untuk perlindungan kualitas air tanah. 
Perlindungan geologis secara alamiah juga termasuk kehadiran tanah liat, untuk menahan 
kontaminasi merkuri ke akuifer. Kajian geologis untuk penentuan lokasi harus termasuk litologi, 
struktur serta stabilitas tanah (BiPRO, 2010). Peta geologi Indonesia dapat diakses dari 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat digunakan untuk melakukan seleksi lokasi 
fasilitas penyimpanan 

(http://psg.bgl.esdm.go.id/pameran/index.php?kategori=indeks-peta&halaman=peta-geologi-
indonesia&title= Peta%20Geologi%20Indonesia).

6.3.3. Hidrogeologi

Meskipun diatas tanah, aspek hidrogeologi memiliki urgensi yang sama pentingnya dengan 
perencanaan fasilitas penyimpanan limbah di bawah tanah. Hal ini diperlukan dalam pemantauan 
dan kontrol dari lokasi fasilitas tersebut. Data hidrogeologi juga dapat digunakan sebagai dasar 
pengukuran yang layak untuk diimplementasikan ketika kontaminasi ditemukan pada air tanah. 
Oleh karenanya, pemantauan sumur perlu dilakukan berdasarkan kajian hidrogeologi. 

Untuk perlindungan air tanah, lokasi fasilitas penyimpanan merkuri tidak disarankan berada di 
wilayah resapan air yang bernilai penting, dan memiliki jarak minimum 4 meter dari akuifer.

6.3.4. Bencana alam

Lokasi penyimpanan merkuri harus bebas, atau setidaknya tidak rentan terhadap kejadian bencana 
alam:

• Banjir tahunan;

• Erupsi gunung berapi;

• Gempa bumi;

• Tsunami; dan/atau

• Badai.
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Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi dan banjir, dengan lebih dari 
separuh wilayah Indonesia memiliki risiko tinggi. Erupsi gunung berapi terjadi beberapa kali, namun 
biasanya berdampak pada wilayah yang kecil. Tsunami dan badai mengakibatkan dampak dengan 
tingkat sedang pada area tertentu, sedangkan badai tropis hanya berdampak ringan (Hagemann, 
2011). Gempa bumi adalah bencara alam yang paling harus diperhatikan dalam perencanaan 
pembangunan fasilitas penyimpanan merkuri, karena dapat berakibat sampai kehancuran 
infrastruktur. Risiko dampak terhadap infrastruktur fasilitas penyimpanan dapat diminimalisir dengan 
proses penentuan lokasi yang memiliki dampak seismik rendah saat terjadi gempa. Gambar 14 
menunjukkan Peta Peak Ground Acceleration di Indonesia saat terjadi bahaya gempa (Masyhur, et 
al, 2010).

Gambar 14. Peta Peak Ground Acceleration (PGA) Indonesia

Sumber: Mansyhur Irsyam, et al., 2010

Peta di atas menunjukkan bahaya gempa bumi di Indonesia. Warna yang ditunjukkan adalah 
berdasarkan penelitian dengan periode ulang 475 tahun (Irsyam et al., 2010).

6.4. Pembangunan Fasilitas Penyimpanan

6.4.1. Tata Letak/Desain

Tata letak penyimpanan merkuri harus didesain sebagaimana sehingga tidak hanya dapat 
memberikan keamanan bagi pekerja dan lingkungan, tapi juga dapat memudahkan dalam 
penanganan merkuri yang disimpan. Pewadahan merkuri harus didalam palet dan ditumpuk 
maksimal 3 tingkat. Tumpukan drum harus diberikan jarak untuk inspeksi, pemuatan, 
pembongkaran serta dilengkapi dengan peralatan untuk keadaan darurat. 

Tata letak fasilitas ini juga harus dilengkapi dengan area untuk bongkar muat dengan akses ke 
ruang penyimpanan. Area bongkar muat direkomendasikan berada di dalam fasilitas penyimpanan, 
agar memiliki tingkat perlindungan yang sama dari kebocoran yang tidak disengaja. Sistem 
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keamanan dan atap juga harus dibangun dengan tingkatan yang sama jika area ini dibangun di luar 
fasilitas penyimpanan

Gambar 15. Tata Letak Ruang Penyimpanan

Sumber: Keputusan Kepala BAPPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995

6.4.2. Dinding dan Atap

Salah satu fungsi atap dan dinding adalah untuk melindungan bangunan dari masuknya air hujan 
baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Material yang digunakan untuk konstruksi dinding 
dana tap harus tahan terhadap api dan korosi, serta tidak menyerap uap merkuri. Atap harus 
didesain tidak dengan langit-langit, untuk dapat memiliki ventilasi udara yang cukup agar terhindar 
dari akumulasi uap merkuri di dalam bangunan penyimpanan

Dinding direkomendasikan untuk dipasang dengan lapisan atau sejenisnya yang dapat menghindari 
dari masuknya binatang ke dalam ruang penyimpanan. 

6.4.3. Lantai

Lantai ruang penyimpanan harus dibangun dari beton yang tahan terhadap air, datar, kokoh dan 
tidak memiliki retakan. Ruang diantara lantai dapat ditutup dengan menggunakan lapisan epoksi 
pada lapisan lantai. Lantai dan lapisannya harus dilakukan inspeksi berkala untuk memeriksa 
retakan dan kondisi lapisan. Lantai dalam ruang penyimpanan harus didesain dengan kemiringan 
maksimal 1% ke arah lubang pengumpulan. Kemiringan lantai di luar bangunan harus didesain agar 
hujan tidak dapat masuk ke arah bangunan. Desain lantai direkomendasikan untuk dapat menahan 
beban tambahan 50% dari total beban merkuri yang disimpan. Sistem perpipaan (plumbing) tidak 
diperlukan selain kemiringan lantai dan tanggul untuk mengumpulkan kebocoran dari wadah 
penyimpanan.  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6.4.4. Ventilasi

Ventilasi pada bangunan ditujukan untuk menghindari penumpukan uap merkuri pada area 
penyimpanan yang dapat menimbulkan risiko bagi pekerja konstruksi bangunan, pekerja 
operasional serta penduduk sekitar. Walaupun pewadahan sudah akan memimalkan lepasnya uap 
merkuri, namun langkah yang tepat untuk mengelola merkuri, dalam hal ini uap merkuri harus 
diambil agar terlindung dari mobilitas dan toksisitas merkuri. 

Selain itu, sistem ventilasi juga dapat melindungi dari akumulasi panas di dalam bangunan 
penyimpanan, apalagi di wilayah tropis seperti Indonesia. Merkuri yang bocor atau tumpah juga 
akan menguap jika temperatur ruangan meningkat. Karena penggunaan AC akan memakan biaya 
tinggi, implementasi sistem ventilasi yang baik sangat diperlukan. 

Untuk mengontrol meningkatnya konsentrasi uap merkuri dan lepasnya ke lingkungan, 
implementasi dari tekanan negatif diperlukan selain sistem ventilasi.  Udara akan mengalir ke 
bagian luar atmosfer gedung melalui beberapa filter yang mengandung sulfur dan iodin dalam 
karbon aktif/activated carbon. 

Gambar 16. Sirkulasi udara pada Bangunan Penyimpanan Merkuri

Sumber: Keputusan Kepala BAPPEDAL No. Kep-04/BAPEDAL/09/1995

6.4.5. Sistem Penahan Sekunder

Sistem penahan sekunder ditujukan untuk memberikan garda pertahanan secara esensial jika ada 
kesalahan dalam pewadahan atau penyimpanan berlebih. Sistem ini memberikan deteksi dini serta 
pewadahan sementara jika terjadi tumpahan merkuri, hingga dilakukan tindakan untuk penanganan 
tumpahan tersebut. Kebutuhan sistem penahan sekunder ini ditetapkan pada regulasi tentang 
penyimpanan limbah B3. 

Dengan konsep tersebut, bangunan penyimpanan harus memiliki bak pengumpulan yang 
bertempat pada elevasi terendah dari bangunan serta berdekatan dengan dinding, yang berfungsi 
sebagai penerima aliran merkuri yang tumpah. Bak pengumpulan ini dibangun dari beton atau baja 
dengan lapisan epoksi dan ditutup dengan kisi baja sebagai proteksi keamanan.
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6.4.6. Papan Nama dan Penanda

Penanda yang jelas dan terlihat sangat diperlukan, dengan penempatan pada area bangunan dan 
disekitarnya, yang meliputi:

• Pada pagar perimeter: menghadap keluar, papan pengingat penduduk atau orang lain untuk 
tidak masuk ke dalam area fasilitas penyimpanan dan pernyataan area berbahaya.

• Pada pintu masuk: papan nama yang menyatakan nama fasilitas penyimpanan, operator, 
serta alamat

• Pintu masuk bangunan: (1) papan nama yang bertuliskan penyimpanan merkuri; (2) 
peringatan terhadap bahaya merkuri dan uap merkuri; (3) papan instruksi APD minimal 
sebelum masuk ke dalam bangunan

• Didalam bangunan: (1) Penanda keamanan; (2) penanda lokasi peralatan darurat, seperti 
pemadam api, alat jika ada tumpahan, atau pembasuh mata; (3) pintu darurat

Penanda lain yang direkomendasikan harus dipersiapkan sesuai dengan standar dalam regulasi 
atau Global Harmonized System (GHS).

6.4.7. Pencahayaan

Pencahayaan yang cukup diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas penyimpanan, termasuk 
inspeksi rutin dan pengontrolan, agar dapat efektif dan dilakukan secara aman. Cahaya matahari 
sebaiknya digunakan secara intensif untuk mengurangi konsumsi energi listrik, misalnya dengan 
menggunakan atap transparan/bening pada beberapa titik bangunan. Cahaya lampu diperlukan 
untuk operasi, kontrol dan inspeksi pada titik dimana cahaya matahari tidak tersedia. 

6.4.8. Deteksi kebocoran

Deteksi kebocoran diperlukan sebagai penanda jika ada merkuri yang lepas ke lingkungan. Hal ini 
dapat dilakukan dengan cara memonitor secara berkala merkuri yang ada di udara, tanah dan air 
(air permukaan dan air tanah) lingkungan ambien. Untuk air tanah, penting untuk memasang sumur 
pantau di lokasi yang tepat disekitar bangunan penyimpanan, sesuai dengan arah aliran air tanah. 
Lokasi dan jumlah sumur pantau ditentukan dan disetujui oleh pihak berwenang saat proses 
penyusunan AMDAL. 

6.4.9. Deteksi dan Sistem Penanganan Kebakaran

Insiden kebakaran harus dapat ditahan seminimal mungkin, karena hal tersebut akan menyebabkan 
rusaknya wadah dan tumpah/bocornya merkuri, terutama saat berada di sekitar suhu yang tinggi. 
Saat tekanan uap merkuri meningkat pada suhu tinggi, lepasnya uap merkuri juga akan meningkat 
dengan intensitas yang tinggi, yang dapat mengakibatkan bahaya lain. Oleh karenanya, bencana 
kebakaran harus sangat dihindari pada fasilitas penyimpanan ini. 

Komponen penting pada perlindungan kebakaran adalah deteksi dan sistem alarm, yang dapat 
diaktifkan secara otomatis dan manual. Temperatur, asap atau kobaran api dapat terhitung sebagai 
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parameter deteksi dini yang kemudian menyalakan alarm ketika besarnya melebihi standar aman. 
Alarm akan menjalankan sistem pemadam stasioner dan menginformasikan kepada Kantor 
Pemadam Kebakaran melalui sistem alarm terpusat. Sistem alarm membutuhkan sumber listrik dan 
alat peringatan seperti sirine dan lampu.

Sprinkler dengan tipe dry sprinkler untuk penanganan kebakaran sangat penting untuk dipasang 
didalam bangunan penyimpanan, terlebih lagi jika bangunannya mengandung interior yang dapat 
terbakar. Kontruksi bangunan dapat dibangun dengan material yang tidak mudah terbakar sebagai 
langkah preventif. Sebagai tambahan, penggunaan material tidak mudah terbakar untuk palet, rak 
penyimpanan dan interior lain juga dapat diimplementasikan secara praktis.

6.4.10. Neraca atau Jembatan Penimbangan

Salah satu aspek penting untuk timbulan limbah merkuri adalah mengetahui kuantitas merkuri yang 
diterima oleh fasilitas penyimpanan secara akurat. Walaupun saat pengiriman seharusnya limbah 
merkuri atau merkuri elemental juga sudah ditimbang, penerimaan berat aktual yang masuk ke 
dalam fasilitas penyimpanan juga harus terekam melalui jembatan atau neraca penimbangan. 
Untuk jumlah yang lebih kecil, timbangan dengan kapasitas 2 ton sudah cukup untuk mengukur 4 
drum dalam satu kali penimbangan. Selain rekaman data elektronik dari alat penimbang, catatan 
penimbangan yang terekam dari alat pengukur harus didokumentasikan dan direkam secara 
manual untuk dapat dilaporkan saat proses audit, sebagai tambahan dari rekam jejak elektronik.
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7. KEBUTUHAN UNTUK PENGELOLAAN FASILITAS PENYIMPANAN MERKURI

7.1. Kriteria Pra-Penerimaan

Kriteria ini didefinisikan sebagai syarat merkuri untuk diterima di fasilitas penyimpanan. Segala 
bentuk ketidaksesuaian terhadap kriteria dan syarat yang telah ditentukan dapat menyebabkan 
berbagai risiko di fasilitas penyimpanan, pekerja dan lingkungan.

Kriteria Merkuri

Kriteria penerimaan untuk merkuri pada penyimpanan regional atau nasional yang 
direkomendasikan adalah sebagai berikut:

• Merkuri harus dalam fasa elemental, dengan kemurnian ≥ 99.9 %(berat);

• Kontaminan logam (contoh: besi, nikel, tembaga) maksimal: masing-masing < 20 mg/kg;

• Konsentrasi sodium < 1 mg/kg;

• Tidak mengandung residu radioaktif, terutama yang tercatat berasal dari industri klor-alkali;

• Tidak ada impurity yang bersifat korosi terkadap karbon atau stainless steel (contoh: asam 
nitrit, garam klorida, atau air).

Kemurnian merkuri elemental yang akan disimpan harus dikontrol secara ketat, karena bahan lain 
(impurity) yang terkandung didalamnya akan dapat bereaksi dengan karbon atau logam/stainless 
steel pada wadah, bak pengumpul, atau di sekitar bangunan penyimpanan. Kemurnian merkuri di 
atas 99,5% dapat diterima, namun di bawah itu akan dapat menimbulkan risiko reaksi yang tidak 
terduga. 

Kriteria Wadah/Pengemasan

Selain untuk merkuri yang akan disimpan, kriteria ini juga berlaku untuk wadah/kemasan yang 
digunakan, yaitu:

• Merkuri elemental harus disimpan dengan wadah/botol standar berukuran 76 lb (34.473 kg);

• Wadah/botol yang digunakan akan ditempatkan pada drum besi standar PBB berukuran 200 
liter, dengan isi 6 botol per drum;

• Drum diletakkan pada palet standar, sebanyak 4 drum tiap palet; dan

• Drum harus diberi label dengan jelas.

Standar yang diajukan untuk pengemasan, pewadahan, untuk palet serta standar label dijelaskan 
pada bagian selanjutnya.

7.2. Pewadahan dan Pengemasan

Di Indonesia, tidak ada regulasi spesifik yang membahas persyaratan untuk kemasan merkuri 
elemental dan limbah mengandung merkuri. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun mengklasifikasikan merkuri dan senyawa merkuri 
sebagai bahan B3 dengan penggunaan terbatas, namun syarat lebih lanjut tidak dijelaskan dalam 
dokumen peraturan ini. 
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Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 mengklasifikasikan merkuri dan 
limbah mengandung merkuri  sebagai limbah B3. Sebagai konsekuensinya, pengelolaan merkuri 
dan limbah mengandung merkuri harus sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait pengelolaan 
limbah B3. Regulasi terkait pewadahan dan penanganan limbah B3 adalah Keputusan Kepala 
BAPPEDAL No. Kep-01/BAPPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan 
Pengumpulan Limbah B3. 

Rangkuman dari syarat pengemasan limbah B3 adalah sebagai berikut:

• Kemasan untuk limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, bebas korosi, dan anti 
kebocoran;

• Bentuk, ukuran dan jenis material untuk kemasa limbah B3 harus sesuai dengan karakter 
bahaya limbah, untuk keamanan dan kemudahan penanganan;

• Wadah atau kemasan dapat berbahan plastik (HDPE, PP, PVC atau teflon), logam (baja 
karbon SS304, SS316, atau SS440);

• Bahan wadah tidak boleh bereaksi dengan limbah B3 yang akan disimpan;

• Wadah atau kemasan harus didesain dengan pertimbangan kemungkinan pemuaian limbah, 
pembentukan gas, atau meningkatnya tekanan, dengan tujuan untuk menghindari risiko 
selama penyimpanan;

• Wadah harus dilengkapi dengan penutup yang kuat untuk menghindari tumpahnya limbah 
selama pengangkutan atau pemindahan (Gambar 17); dan

• Tiap wadah harus berisikan hanya satu jenis limbah atau hanya berisi limbah dengan 
karakteristik yang sama.

Gambar 17. Wadah/Kemasan untuk Limbah B3

(a) drum untuk limbah B3 cair; (b) drum untuk limbah B3 lumpur/padat

Sumber: Keputusan Kepada BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995
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Wadah/Botol Penyimpanan

Terdapat dua (2) jenis wadah yang digunakan untuk penyimpanan dan pengiriman merkuri 
elemental di pasaran, yaitu botol berukuran 76 lb dan wadah 1-MT. Wadah-wadah tersebut 
biasanya berbahan besi atau carbon stainless steel, agar kokoh dan tidak terjadi korosi, karena 
merkuri akat terlarut dengan beberapa jenis logam dan membentuk amalgam, kecuali besi. Botol 
dan wadah yang mulus direkomendasikan untuk dipakai untuk mengurangi risiko bocornya merkuri 
melalui lubang/lapisan botol.

Gambar 18. Wadah Merkuri 76-lb

Untuk kemudahan penanganan saat pengumpulan dan perpindahan, penggunaan wadah merkuri 
76 lb lebih baik dibandingkan wadah 1-MT, karena memberikan fleksibilitas pada kuantitas merkuri 
yang akan disimpan/diangkut. Saat penyimpanan merkuri, harus disisakan jarak antara konteiner 
untuk menyesuaikan dengan peningkatan suhu merkuri (US-EPA, 2003). Kisaran jarak antar wadah 
yang disarankan adalah sekitar 15–20%. 

Drum yang Disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Untuk penyimpanan limbah yang mengandung merkuri atau limbah tercampur, direkomendasikan 
untuk menggunakan drum baja berukuran 200 liter. Drum dapat terbuka atau tertutup, tergantung 
dari bentuk fisik dari limbah. Biasanya untuk limbah dalam fasa padat atau semi-padat dapat 
menggunakan drum yang terbuka, sedangkan untuk fasa cair menggunakan drum tertutup rapat. 
Drum berbahan baja juga diperlukan untuk pewadahan berulang, yang akan menambah keamanan 
saat melakukan penumpukan saat penyimpanan dan pengiriman baik jalur darat maupun air. 

Departemen Transportasi Amerika/US Department of Transportation (DOT) mengklasifikasikan 
merkuri elemental sebagai bahan B3, yang membuat pengirimannya harus sesuai dengan standar 
US-DOT.
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Berdasarkan 49 CFR.172.101 , merkuri harus dikemas dalam wadah yang sesuai dengan standar 6

kelompok III, yang merupakan daftar wadah dan kombinasi liner yang disetujui. 

Walaupun tidak diwajibkan, Rekomendasi PBB tentang Transportasi Barang Berbahaya dapat 
digunakan sebagai panduang untuk spesifikasi drum bahan yang digunakan untuk pewadahan 
merkuri (UNECE, 2011). Rekomendasi PBB tersebut memberikan informasi spesifik tentang 
persyaratan wadah untuk bahan B3, termasuk jenis wadah, label dan pengujiannya. Drum baja 
yang digunakan untuk wadah limbah merkuri harus dilakukan pengetesan sebelumnya dan 
diberikan label/tanda permanen, berdasarkan panduan ini.

Gambar 19. Standar Label pada Drum yang Disetujui oleh PBB

Dimana 1 = Drum; A=Baja; 2=Terbuka; X=Tingkat uji kelompok pewadahan;
425=Berat Kotor Maksimum (kg); S=Solid/Padat; 02=Tahun Pembuatan;

1.1=Nilai Ketebalan Baja (Kepala/Badan/Bawah)

7.3. Penanganan Wadah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak ada regulasi spesifik di Indonesia yang mengatur 
tentang penanganan merkuri. Sebagai panduan teknis, Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-01/
BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cata dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 
dapat digunakan sebagai panduan umum untuk menangani limbah merkuri di Indonesia. 
Rangkuman regulasi yang terkait tentang penanganan wadah adalah sebagai berikut:

• Pihak yang melakukan pengumpulan/penyimpanan limbah B3 harus mengenai karakteristik 
limbah B3 yang disimpan;

• Pewadahan atau pengemasan limbah B3 harus diberikan label dan simbol, kemudian 
disimpan sesuai dengan ketentuan BAPEDAL;

• Wadah dapat digunakan kembali untuk jenis limbah yang sama, atau sesuai dengan limbah 
sebelumnya; dan

• Jika wadah atau konteiner limbah B3 sudah lapuk karena korosi, mengalami kerusakan fisik, 
atau mengalami kebocoran, maka harus dilakukan pewadahan ulang.

 Electronic Code of Regulation, National Archives and Records Administration, 2012. http:// 6

ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=%2Findex.tpl.
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7.3.1. Pewadahan/Pengemasan Ulang

Pihak yang mengirimkan merkuri atau limbah yang mengandung merkuri harus didorong untuk 
melakukan pewadahan dalam konteiner bertingkat. Hal ini ditujukan untuk meminimalkan 
pewadahan ulang limbah, yang akan menambah risiko selama transportasi limbah. Limbah merkuri 
lebih baik dikirim ke fasilitas penyimpanan merkuri dalam wadah yang sudah siap untuk disimpan. 
Bila merkuri sampai di fasilitas penyimpanan dalam wadah yang berbeda, maka pihak tersebut 
harus melakukan pewadahan ulang menjadi wadah 76 lb atau wadah 1 MT. 

Pewadahan ulang merkuri pada fasilitas penyimpanan harus dilakukan pada area yang memang 
dialokasikan untuk melakukan pewadahan ulang. Saat melakukan pemindahan merkuri dari wadah 
yang lama, wadah yang baru harus ditempatkan di atas wadah lain untuk menghindari tumpahnya 
limbah. Alat mekanis untuk mengangkat dan menuangkan merkuri harus tersedia untuk melakukan 
pewadahan ulang. Karena melakukan pewadahan ulang untuk merkuri elemental menimbulkan 
risiko dan bahaya yang tinggi dibandingkan dalam fasa padat atau limbah yang mengandung 
merkuri, pekerja yang melaksanakan kegiatan ini harus sudah terlatih, menggunakan APD yang 
tepat, bekerja dalam area dengan ventilasi udara yang sesuai standar untuk meminimalkan 
paparan merkuri. 

7.3.2. Pengemasan wadah berulang

Pengemasan wadah berulang ditujukan untuk memberikan pewadahan sekunder bagi botol 
pewadahan merkuri. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah menempatkan botol 
pewadahan ke dalam drum terbuka berukuran 200 liter yang sudah disepakati oleh PBB. 

Prosedur pengemasan wadah berulang yang diusulkan adalah sebagai berikut:

• Tempatkan drum yang sudah disetujui oleh PBB di atas palet;

• Tempatkan lapisan plastik sebagai lapisan dalam di dalam drum;

• Tempatkan material untuk bantalan, yang juga berfungsi sebagai penyesap pada bagian dasar 
drum;

• Letakkan botol wadah merkuri di dalam drum. Satu drum hanya  dapat diisi oleh enam (6) 
botol berukuran 76 lb, yang menghasilkan berat total sekitar 480 lb (217,724 kg) termasuk 
berat botol wadah tersebut;

• Masukkan spons karet atau papan untuk memisahkan jarak antar botol wadah, begitupun 
dengan jarak antara botol wadah dan bagian dalam drum;

• Tutup rapat lapisan dalam plastik tadi, kemudian tutup mulut drum;

• Letakkan cincin pengunci dan ketatkan kuncinya.
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Gambar 20. Pengemasan Wadah Berulang pada Wadah Merkuri 
di dalam Drum 200 liter yang Disetujui PBB

Sumber: PT PPLI and DNSC

7.3.3. Penggunaan Palet dan Strap (pengikat)

Untuk kemudahan penanganan dan tujuan keamanan, drum harus diletakkan di atas palet dan 
diikat selama penanganan, penyimpanan, dan transport. Pembahasan di bawah menjelaskan 
tentang evaluasi alternatif penggunaan palet dan strap pada drum pewadahan merkuri. 

Penggunaan Palet

Banyak material palet yang tersedia di pasaran, termasuk baja, aluminium, plastik, dan kayu. 
Pemilihan bahan palet adalah salah satu faktor penting karena alasan berikut:

• Bersamaan dengan wadah dan drum merkuri, palet akan diangkut melewati batas wilayah 
regional, bahkan mungkin nasional, dimana negara penerima mungkin sudah 
mengimplementasikan persyaratan spesifik mengenai bahan palet untuk pengelolaan/
penyimpanan limbah B3;

• Palet akan digunakan dalam jangka panjang selama penyimpanan (20-30 tahun).

Konvensi Proteksi Fasilitas Internasional (IPPC/The International Plant Protection Convention) 
memberikan syarat bahwa palet yang dikirim melewati batas antar negara harus memiliki bahan 
yang tidak dapat menjadi pembawa spesies invasif atau bawaan dan penyakit. 

Standar untuk palet berbahan kayu dijelaskan pada International Standards for Phytosanitary 
Measures No.15 (ISPM-15) (ISPM, 2006). Indonesia telah mengadopsi ISPM-15 melalui Peraturan 
Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina 
Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 
ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Palet kayu yang sesuai dengan ISPM-15 harus tertera logo IPPC yang dicap pada palet. Untuk 
mengikuti regulasi ini, kayu harus diperlakukan dengan supervisi dari lembaga yang sudah 
tersertifikasi: 
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• Perlakuan panas

Kayu dipanaskan hingga suhu minimal 56oC selama setidaknya 30 menit. Palet yang sudah 
mengalami perlakuan ini seharusnya memiliki inisial “HT” disamping logo IPPC.

• Pengasapan secara kimiawi

Kayu harus diasapkan dengan metil bromida. Pallet yang sudah mengalami perlakuin ini 
seharusnya memiliki inisial “MB” disamping logo IPPC.

Gambar 21 Tanda Standar pada Palet IPPC
Dimana “XX”= Kode Negara ISO dua huruf; “0000”= Kode Unit Produsen;

“YY”= Jenis Perlakuan (HT or MB)

Perlu disebutkan bahwa palet yang terbuat dari bahan selain kayu, seperti baja, aluminium, plastik 
atau produk lain berbasis kayu (contohnya plywood atau papan fiber) adalah pengecualian dari 
regulasi ISPM-15.

Untuk palet yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang, palet yang digunakan harus tahan 
lama, anti korosi, dan dengan bahan dari HDPE, baja atau aluminium. Dimensi palet yang 
direkomendasikan adalah 120x120x15 cm, yang akan tepat untuk penempatan 4 drum 200 liter. 
Ketika drum akan dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain, palet dengan standar dimensi ini 
seharusnya akan tepat ukuran jaraknya di dalam konteiner kering 20 kaki dengan kapasitas 40 
drum (tanpa tumpukan) atau 80 drum (tumpukan dua tingkat).

7.3.4. Strap atau Pengikat

Pengikatan ditujukan untuk melindungi drum diatas palet, mencegah agar tidak jatuh atau terguling 
selama penyimpanan dan pengiriman. Strap atau pengikat dari baja atau plastik dapat digunakan 
untuk penyimpanan merkuri, namun bahan baja lebih direkomendasikan. Pelapisan wadah ulang 
dengan lapisan plastik juga direkomendasikan. 

                                 Opsi Pengelolaan, Pembiayaan dari Penyimpanan Merkuri di Indonesia                                        �56



Gambar 22. Pengikat pada dan Pelapisan Drum

Ikatan Drum Pelapisan Drum

Foto: PT PPLI

7.4. Penanganan Konteiner

Panduan teknis untuk pengelolaan limbah B3, dalam hal ini yang terkait penanganan, diatur dalam 
Keputusan Kepala BAPEDAL’s No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995. Syarat minimal harus 
diimplementasi untuk menangani wadah merkuri adalah sebagai berikut:

• Wadah yang mengandung limbah B3 harus diberi tanda dengan simbol dan label sesuai 
dengan peraturan tentang pemberian label pada wadah limbah B3;

• Wadah harus dipersiapkan untuk inspeksi para pekerja yang bertanggungjawab di fasilitas 
penyimpanan limbah B3, yang meyakinkan bahwa wadah tidak rusak, bocor, terjadi korosi, 
maupun faktor-faktor lain;

• Wadah yang sudah berisi limbah B3 harus diberikan label dan simbol yang sesuai;

• Wadah limbah B3 harus selalu tertutup rapat dan hanya dibuka ketika penambahan atau 
pembuangan limbah;

• Wadah atau konteiner limbah B3 harus disimpan pada fasilitas penyimpanan yang sesuai 
dengan standar prosedur pengelolaan limbah B3;

• Tumpahan atau kebocoran harus disimpan pada fasilitas yang sesuai dengan standar 
prosedur pengelolaan limbah B3;

• Wadah kosong yang akan digunakan kembali untuk limbah sejenis harus disimpan bersama 
dengan wadah lain yang isi limbahnya sama jika akan digunakan untuk limbah yang berbeda 
atau tidak sesuai, maka wadah tersebut harus dicuci dan diberi label “KOSONG/EMPTY”, 
sesuai dengan prosedur standar pelabelan wadah limbah B3;

• Konteiner rusak yang sudah tidak dapat digunakan kembali harus diperlakukan sebagia 
limbah B3; 

• Konteriner dapat disimpan sebagai tumpukan (Gambar 21) untuk memudahkan inspeksi dan 
tindakan tertentu saat ada kecealakaan atau kerusakan, 
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• Lebar jarak antar tumpukan harus sesuai dengan penggunaannya. Jarak minimum antar 
tumpukan untuk pekerja harus sebesar 60 cm, dan untuk alat forklift harus disesuaikan 
dengan kebutuhan operasionalnya; 

Gambar 23. Jarak Antar Tumpukan 60 cm, untuk Keperluan Inspeksi

Sumber: Keputusan Kepala BAPEDAL No.Kep-04/BAPEDAL/09/1995

• Stabilitas tumpukan wadah harus dipertimbangkan saat menumpuk konteiner limbah B3. 
Untuk drum berbahan logam (200 liter), tumpukan paling banyak adalah 3 palet, dimana 
setiap palet diisi oleh 4 drum. Jika ditumpuk lebih dari tiga (3) tumpukan, maka harus 
digunakan rak tambahan (Gambar 24);

• Jarak dari tumpukan konteiner paling atas dan konteiner terluar ke atap dan dinding harus 
minimal sebesar satu (1) meter;

Gambar 24. Penumpukan Drum dan Jarak Antara Tumpukan

Sumber: Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-04/BAPEDAL/09/1995

                                 Opsi Pengelolaan, Pembiayaan dari Penyimpanan Merkuri di Indonesia                                        �58



7.5. Label dan Simbol

Drum merkuri atau wadah harus diberi label dengan benar sebagai bagian dari informasi bahaya. 
Undang-undang yang berlaku saat ini di Indonesia terkait dengan label dan simbol untuk bahan 
berbahaya dan limbah berbahaya, ditetapkan oleh beberapa departemen. Peraturan-peraturan 
yang berlaku tersebut adalah:

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penerapan Simbol 
dan Label Bahan   Berbahaya;

• Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label 
Limbah Berbahaya;

• Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 725/AJ/DRJD/2004 tentang Jalur 
Transportasi Barang Berbahaya.

Sebenarnya, Indonesia membedakan format label dan simbol antara barang berbahaya dan limbah 
berbahaya. Pada prinsipnya, persyaratan simbol untuk transportasi barang berbahaya yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, diadopsi dari United Nation-Transport of Dangerous 
Goods (UN-TDG). Sementara itu, simbol untuk bahan berbahaya yang diadopsi oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup, mengacu pada Global Harmonized System (GHS). Untuk limbah berbahaya, 
Kementerian Lingkungan Hidup menerapkan simbol dan label khusus untuk mengkomunikasikan 
risikonya. Gambar di bawah menunjukkan contoh simbol berdasarkan masing-masing peraturan.

Gambar 25. Format Label untuk Barang Berbahaya dan Limbah Berbahaya

(1) Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 725/AJ/DRJD/2004; 
(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2008; 

(3) Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-05/BAPEDAL/09/1995

"Global Harmonized System (GHS) tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia" (32), 
membahas klasifikasi bahan kimia menurut jenis bahaya dan mengusulkan elemen komunikasi 
bahaya yang harmonis, termasuk label dan lembar data keselamatan. Tujuan sistem ini adalah 
untuk memastikan bahwa informasi pada bahaya fisik dan toksisitas dari bahan kimia tersedia, 
untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungannya selama penanganan, pengangkutan dan 
penggunaan bahan kimia ini. GHS juga memberikan dasar untuk menyelaraskan peraturan dan 
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peraturan mengenai bahan kimia di tingkat nasional, regional dan seluruh dunia, faktor penting juga 
untuk fasilitasi perdagangan.

Indonesia, sebagai anggota APEC yang telah sepakat untuk mengimplementasikan GHS di dalam 
negaranya, telah ditunjuk untuk menjadi pilot project untuk implementasi GHS di Asia Pasifik, 
khususnya untuk kawasan ASEAN. Situasi hukum saat ini di Indonesia, adalah bahwa dratf akhir 
dari Keputusan Presiden sedang ditinjau oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu 
keputusan dikeluarkan, semua undang-undang yang berlaku saat ini harus direvisi agar sesuai 
dengan Keputusan Presiden.

Untuk tujuan penyimpanan merkuri, direkomendasikan agar GHS digunakan untuk penerapan 
simbol dan label dalam komunikasi bahaya. Untuk unsur merkuri, Gambar 26 di bawah ini adalah 
pictogram yang diusulkan, yang harus diletakkan pada setiap wadah/kemasan merkuri.

Gambar 26. Simbol yang digunakan untuk Wadah/Pengemasan Merkuri

Perhatikan bahwa simbol tambahan dari polutan laut mungkin juga diperlukan, bila merkuri dikirim 
melalui transportasi laut.

Selain simbol bahaya (atau 'pictogram'), label untuk wadah merkuri juga berisi informasi mengenai 
hal berikut:

• Kata-kata Sinyal, seperti "Bahaya" atau "Peringatan" untuk menekankan bahaya dan 
menunjukkan tingkat keparahan bahaya yang relatif tinggi.

• Pernyataan Bahaya, frasa yang menggambarkan sifat bahaya, termasuk: metode 
pencegahan, penyimpanan, penanganan, dan pembuangan.

7.6. Peralatan Pelindung Diri (APD)

Personel yang bekerja di tempat penyimpanan merkuri, terutama mereka yang secara langsung 
menangani pewadahan ulang merkuri, akan memiliki potensi risiko terkena uap merkuri. Paparan 
untuk periode yang lama menimbulkan bahaya kesehatan, yang harus dikendalikan dan 
diminimalkan. Oleh karena itu, selama bekerja di area penyimpanan, personil harus dilengkapi 
dengan Peralatan Pelindung Diri yang sesuai (APD). Secara umum, penilaian bahaya harus 
dilakukan sebelum menentukan jenis APD yang akan digunakan oleh personil.
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APD khas yang dibutuhkan untuk personil yang bekerja di fasilitas penyimpanan merkuri adalah:

• Body Suit/Coveralls

• Topi pengaman

• Sepatu pengaman

• Respirator setengah wajah, dengan mercury catridge

• Sarung tangan, bahan nitril

• Kacamata pengaman atau kacamata dengan perisai samping

Cartridge respirator memiliki periode waktu pakai, tergantung pada masa pemakaian dan 
konsentrasi merkuri di udara. Catridge harus diganti sebelum jenuh, seperti yang disyaratkan oleh 
rekomendasi pabrikan. Secara umum, APD harus:

• Dikaji dengan tepat sebelum digunakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan bahaya 
yang ditimbulkan;

• Dilengkapi dengan instruksi dan pelatihan bagaimana menggunakannya dengan aman;

• Dikenakan dengan cara yang benar.

• Dipertahankan dan disimpan dengan benar;

• Diganti saat sudah aus atau rusak

Semua APD harus tetap berada di tempat kerja setelah jam kerja, dan pekerja dilarang 
mengeluarkan APD dari penyimpanan merkuri. Dianjurkan agar sebelum pulang ke rumah, 
personilnya lebih dulu mandi di fasilitas tersebut.

Semua APD yang digunakan harus memenuhi persyaratan standar dan persyaratan pemerintah. 
APD bekas dibuang dan ditangani sebagai limbah berbahaya. Pembuangan APD bekas harus 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya.

7.7. Pemantauan Lingkungan

Sebelum memulai proyek penyimpanan merkuri, AMDAL harus dilaksanakan dan disetujui oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RKL/RPL) adalah dokumen yang ditetapkan dan disetujui setelah mendapat 
persetujuan AMDAL. Rincian RKL/RPL menjelaskan bagaimana dampak lingkungan dikendalikan 
dan dipantau. Dokumen tersebut juga menentukan metode pemantauan serta kriteria kepatuhan 
mereka, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Untuk aktivitas penyimpanan merkuri, dampak terhadap udara, tanah dan air akan menjadi 
perhatian utama. Sub-bagian berikut menggambarkan pemantauan lingkungan yang khas, yang 
harus dilakukan oleh operator penyimpanan.

7.7.1. Pemantauan Udara Dalam Ruangan

Pada suhu normal, unsur merkuri menguap perlahan. Uap merkuri lebih berat daripada udara dan 
cenderung tetap berada di dekat lantai atau sumber, tapi seiring suhu naik dan saat air raksa 
terganggu, uap lebih banyak bisa menjadi udara. Di luar ruangan, uap merkuri cenderung cepat 
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hilang, tapi di dalam ruangan (terutama di tempat penyimpanan berventilasi rendah), uap merkuri 
akan terakumulasi di udara (Hagemann, 2011). Program pemantauan udara dapat digunakan 
sebagai alat untuk mendeteksi kebocoran yang mungkin terjadi pada kejadian normal dan luar 
biasa. Selain itu, program ini juga dapat digunakan untuk mengukur paparan merkuri kepada 
personil yang menangani penanganan dan penyimpanan merkuri.

Pengukuran kualitas udara dilakukan oleh petugas terlatih dan berkualifikasi, untuk mendapatkan 
data yang akurat dan dapat diandalkan. Hasil pemantauan di atas tingkat peraturan harus 
diverifikasi dan didokumentasikan. Selain itu, sumber emisi harus diselidiki, dan tindakan perbaikan 
harus dilakukan.

Mendeteksi pajanan personil terhadap uap merkuri dapat dilakukan dalam dua metode 
pengambilan sampel, yaitu sampel udara pasif dan aktif. Pengambilan sampel pasif menggunakan 
prinsip difusi terkontrol ke dalam lencana difusi, sedangkan pengambilan sampel aktif melibatkan 
pengambilan volume udara yang diketahui melalui tabung sorben padat dengan menggunakan 
pompa portabel. Di Indonesia, sampling aktif telah banyak digunakan, sedangkan uap merkuri 
memasuki tabung sorben dengan difusi yang dikontrol positif, sedangkan volume sampel yang 
diketahui diambil untuk jangka waktu tertentu. Tabung sorben kemudian dikirim ke laboratorium 
yang terakreditasi, untuk analisis lebih lanjut dengan menggunakan Cold Vapor - Atomic Absorption 
Spectrophotomer. Metode ini mengukur tingkat keterpaparan pekerja sebagai Rata-rata terukur 
waktu/Time-Weighted Average (TWA) dan memungkinkan analisis positif merkuri udara (HSE, 
2002).

Nilai Batas Ambang Batas (TLV) untuk merkuri diatur melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 
No. SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Batasan Batas untuk Bahan Kimia di Udara di Tempat Kerja. 
Peraturan ini juga telah diadopsi ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan Kode No. 
19-0323-2005. Berikut adalah nilai TLV untuk merkuri dan senyawa merkuri, sesuai peraturan 
tersebut.

Tabel 3. Nilai Ambang Batas untuk Merkuri dan Senyawa Merkuri di Ruang Kerja

Sumber: Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Batasan Batas 
untuk Bahan Kimia di Udara di Tempat Kerja

Perhatikan bahwa peraturan tersebut, selain TLV individu, juga memperkenalkan istilah "Mix TLV", 
yang memperhitungkan efek timbal balik yang dihasilkan dari lebih dari satu bahan kimia. Prosedur 
terperinci dalam menghitung Mix TLV disediakan dalam peraturan tersebut.

Bahan Kimia
Nilai Ambang Batas/ 

Threshold Limit Value (TLV)* 
mg/m3

Merkuri Elemental dan Anorganik 0.025

Senyawa Alkil merkuri 0.01

Senyawa Aril merkuri 0.1

*) Catatan: rata-rata tertimbang waktu (TWA) diatas 8 jam sehari dan 40 jam seminggu
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7.7.2. Frekuensi Monitoring dan Jadwal

Secara umum, frekuensi dan jadwal pemantauan udara mengikuti dokumen UKL/UPL yang 
disetujui untuk fasilitas tersebut. Ini adalah persyaratan minimum dan menjadi wajib bagi tujuan 
pelaporan kepada pemerintah. Namun, fasilitas tersebut dapat mengembangkan rencana 
pemantauannya sendiri, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi bahaya yang spesifik untuk 
fasilitas penyimpanan merkuri.

• Pemantauan terus menerus:

Dianjurkan agar semua personil yang bekerja di area penyimpanan memakai lencana 
kolorimetrik pribadi selama jam kerja mereka. Ini adalah ukuran skrining yang memberikan 
pembacaan langsung terhadap paparan TWA dengan membandingkan warna dengan 
diagram yang disediakan oleh pabrikan. Jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa tingkat 
paparan mendekati atau di atas batas peraturan, pemantauan ulang diperlukan dengan 
menggunakan metode tabung dan pompa, untuk memverifikasi dan menghitung hasil yang 
diperoleh dari lencana difusi.

• Pemantauan Mingguan:

Pemantauan mingguan adalah pengukuran cek-spot yang dilakukan di dalam fasilitas 
penyimpanan. Untuk tujuan pemantauan ini, penggunaan penganalisis merkuri portabel 
sangat dianjurkan. Perlu dicatat bahwa peralatan harus dikalibrasi dengan benar sesuai 
dengan petunjuk pabriknya. Rincian kalibrasi harus dicatat dan dipelihara dengan baik.

• Pemantauan Triwulanan:

Pemantauan kuartalan adalah pengukuran cek-spot, yang dilakukan di lokasi acak di dalam 
fasilitas penyimpanan. Dianjurkan agar pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode 
sampling aktif, dimana uap merkuri yang masuk ke dalam perangkat pasif atau aktif 
dikumpulkan pada sorben padat (Hydrar® atau hopcalite) yang memiliki afinitas tak terukur 
untuk merkuri (36). Setelah pengumpulan sampel, sorben awalnya dilarutkan dengan asam 
nitrat pekat dan kemudian asam hidroklorida. Stannous chloride ditambahkan ke aliquot 
sampel untuk menghasilkan uap merkuri. Uap ini kemudian digerakkan ke dalam sel flameless 
atomic absorption spectrophotometer/absorpsi spektrofotometer serapan atom yang tidak 
bergerak untuk dianalisis. 

Metode alternatif untuk pemantauan ini adalah penggunaan penganalisis merkuri portabel, 
yang diadopsi oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-4173-1996. Perlu dicatat bahwa 
hasil pemantauan triwulanan umum digunakan untuk tujuan pelaporan pemerintah, dan 
catatan harus dipelihara untuk audit formal.

• Pemantauan Non-rutin/tidak disengaja

Pemantauan non rutin dilakukan selama atau setelah kejadian luar biasa, seperti: tumpahan 
besar atau kecil, atau insiden yang dapat menyebabkan pelepasan merkuri ke lingkungan. 
Pemantauan kecelakaan ini juga dilakukan selama/setelah situasi darurat, untuk memastikan 
bahwa fasilitas tersebut dipulihkan dan dengan cara yang aman.
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7.7.3. Pemantauan Udara Ambien

Selain pemantauan udara dalam ruangan seperti dijelaskan di atas, pemantauan udara ambien 
juga diperlukan sebagai bagian dari pemantauan dampak lingkungan. Tujuan pemantauan udara 
ambien adalah memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas udara ambien, dan juga untuk 
mengembangkan database untuk analisis kecenderungan/trend analysis. Untuk analisis 
kecenderungan, serangkaian garis dasar kadar merkuri di daerah tersebut harus diperoleh sebelum 
pembentukan penyimpanan merkuri jangka panjang. Lokasi pengambilan sampel untuk 
pemantauan rutin biasanya ditentukan dan disetujui selama persiapan AMDAL, yang mewakili hulu 
dan hilir arah angin yang ada.

Frekuensi pemantauan dan jadwal untuk kualitas udara ambien mungkin sesuai dengan 
pemantauan udara dalam ruangan.

7.7.4. Pemantauan Air

Prosedur berikut dapat digunakan untuk memperoleh data dasar tentang lokasi penyimpanan 
potensial, untuk memantau setelah didapat dugaan pelanggaran penahanan sekunder, untuk 
menentukan informasi tumpahan dan riwayat kontaminasi, untuk mendokumentasikan potensi 
migrasi di luar lokasi, dan untuk menilai lokasi sebelum dekomisioning.

Pemantauan Air (sumur, saluran air, saluran air, badan air hilir) Pengosongan - Pelepasan efluen 
dari fasilitas penyimpanan merkuri tidak dianjurkan. Namun, jika pelepasan tersebut dimungkinkan, 
analisis merkuri harus dilakukan. Limpasan dari daerah di mana merkuri ditangani juga harus 
dianalisis untuk merkuri total (per EPA, Metode 16318, atau yang setara) sesuai dengan 
persyaratan federal, negara bagian, dan lokal, atau setidaknya sekali per tahun selama operasi 
penanganan merkuri dilaksanakan.

Analisis air raksa total (menggunakan metode batas deteksi konsentrasi terendah yang tersedia per 
EPA atau metode setara) pada sumur penggunaan dan pemantauan sumur air harus dilakukan 
sebagai dasar dan/atau sekali per tahun bagi pengguna yang memiliki sejarah dan/atau bukti 
tumpahan merkuri.

Pipa/saluran air - Merkuri dapat tetap sebagai kontaminan residu dalam pipa ledeng/saluran 
pembuangan dan perangkap drainase. Terutama penting dalam decommissioning fasilitas 
pengguna, analisis total merkuri berguna dalam menentukan opsi pembuangan yang sesuai untuk 
residu manapun.

7.7.5. Pemantauan Tanah

Pengambilan sampel tanah dan pengujian dimaksudkan untuk menentukan kemungkinan 
pengendapan dan akumulasi merkuri di tanah di sekitar area fasilitas penyimpanan. Rencana 
pemantauan tanah harus ditetapkan dan disetujui selama proses persiapan dan persetujuan 
AMDAL. Seri pengujian tanah harus dilakukan sebelum konstruksi penyimpanan, yang hasilnya 
akan dijadikan dasar untuk pemantauan berkala lebih lanjut selama operasi penyimpanan. Selain 
pemantauan priodik, pengambilan dan pengujian tanah non-rutin juga harus dilakukan jika terjadi 
pelanggaran penahanan sekunder dan sebelum penutupan fasilitas.
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7.8. Program Pemeriksaan Kesehatan

Sebelum bekerja di fasilitas penyimpanan merkuri, semua personil harus mengikuti program 
pemeriksaan kesehatan/medical check-up (MCU) pra-kerja. Hasil MCU pra-kerja ini akan 
digunakan sebagai dasar kondisi fisik karyawan, termasuk tingkat latar belakang merkuri mereka. 
Program ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa personel memiliki kondisi fisik yang diperlukan 
untuk bekerja di lingkungan yang mengandung merkuri. Misalnya, mereka harus memiliki fungsi 
ginjal yang tepat untuk menghilangkan kadar merkuri rendah di tubuh mereka.

Program MCU harus dilakukan secara reguler selama masa kerja mereka, termasuk tes darah, tes 
urine, dan tes rambut. MCU bisa dilakukan setahun sekali atau berdasarkan kajian paparan 
terhadap tanggung jawab pekerjaan masing-masing karyawan. Tes harus dilakukan oleh petugas 
medis yang kompeten, dan hasilnya dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja atau instansi terkait 
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Tindakan pencegahan harus dilakukan 
dalam mengukur dan menafsirkan hasil kadar merkuri, karena mungkin ada bias karena tingkat 
merkuri yang sangat rendah. Jika ada indikasi bahwa seorang karyawan terkena merkuri, tes darah 
dan urine yang lebih sering, atau prosedur intervensi mungkin diperlukan.

7.9. Keamanan

Salah satu masalah yang terkait dengan penyimpanan di atas tanah di Indonesia adalah akses atau 
wewenang yang tidak sah terhadap merkuri yang disimpan untuk perdagangan dan penggunaan 
ilegal lebih lanjut. Untuk mengatasi masalah ini, sistem keamanan yang memadai dan efektif harus 
dilaksanakan oleh fasilitas penyimpanan merkuri.

Tujuan utama dari persyaratan keamanan adalah untuk mencegah masuknya merkuri secara tidak 
sengaja atau sengaja secara ilegal ke area penyimpanan merkuri. Persyaratan spesifik lokasi yang 
unik untuk fasilitas tertentu harus dievaluasi melalui konsultasi dengan pakar keamanan. Secara 
umum, pendekatan tipikal untuk aspek keamanan fasilitas penyimpanan merkuri adalah:

• Penghalang buatan seperti kawat berduri atau pagar beton, yang dipasang mengelilingi 
sekeliling fasilitas. Tanda peringatan untuk tidak masuk fasilitas dipasang pada pagar yang 
menghadap ke luar;

• Penjaga keamanan 24 jam;

• Alat pengaman seperti CCTV;

• Personel khusus ID; dan

• Jalan masuk ke fasilitas yang terkendali.

7.10. Pencatatan

Persyaratan untuk pencatatan dalam penanganan dan penyimpanan limbah berbahaya ditetapkan 
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk PP-18/1999 dan Kepala 
Keputusan BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995. Fasilitas ini harus menyimpan paling tidak 
catatan berikut ini: jumlah merkuri yang diterima, jenis kemasan, nama dan alamat transporter, jenis 
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kendaraan dan nomor lisensi, nama supir/atau orang yang mengirim merkuri, tanggal penerimaan, 
dan kondisi kemasan.

Menurut peraturan tersebut, fasilitas tersebut harus menyampaikan laporan rekapitulasi catatan di 
atas kepada otoritas lokal dan nasional setiap tiga bulan sekali.

7.11. Pelatihan Personel

Semua Personel yang bekerja di tempat penyimpanan merkuri harus mendapat pelatihan yang 
memadai, yang diperlukan untuk mengoperasikan penyimpanan. Pelatihan ini mungkin mencakup 
pengelolaan material berbahaya secara umum, dan juga spesifik untuk pengelolaan merkuri. 
Sebelum memulai tugas mereka, personil baru harus dilatih dan memiliki kompetensi minimum 
dalam menjalankan pekerjaan mereka. Persyaratan ini diatur dalam legislasi berikut:

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 
Hidup;

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah 
Bahaya;

• Kepala Keputusan BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengambilan Sampah Limbah.

Pelatihan ini dapat terdiri dari dua kategori utama, yaitu: Pelatihan Keselamatan dan Pelatihan 
Dasar. Semua pelatihan yang diterima oleh personel penyimpanan harus didokumentasikan dan 
catatannya mudah diakses untuk tujuan audit. Pelatihan penyegaran dibutuhkan untuk semua 
personil minimal setahun sekali.

7.12. Rencana Tanggap Darurat

Selain prosedur operasi standar untuk pengendalian dan respons tumpahan, fasilitas tersebut juga 
harus memiliki rencana tanggap darurat spesifik lokasi. Rencana Tanggap Darurat (Emergency 
Response Plan / ERP) harus menangani evakuasi karyawan, mekanisme pelaporan internal dan 
eksternal, pemberitahuan publik dan evakuasi, dan tanggapan remedial. ERP mencakup prosedur 
respon jika terjadi sabotase atau terorisme, kebakaran, dan kejadian bencana lainnya yang dapat 
menyebabkan pelepasan merkuri signifikan melampaui batas bangunan. ERP harus sesuai dengan 
persyaratan lokal dan nasional dan harus mencakup prosedur untuk responden pertama, termasuk 
staf pemadam kebakaran, personil penanganan darurat negara, dan rumah sakit setempat.

Disarankan agar informasi spesifik berikut disertakan dalam ERP:

• Deskripsi fasilitas, termasuk lokasi dan peta fasilitas, kegiatan yang berdekatan;

• Penilaian insiden dan proses pengambilan keputusan, yang menggambarkan diagram logika 
persiapan, tanggapan, dan prosedur pasca-darurat, serta kriteria evaluasi untuk implementasi 
ERP;

• Daftar nama, alamat, dan nomor telepon (kantor, rumah, dan HP) koordinator darurat, anggota 
tim tanggap darurat (ERT) dan rantai komando personil;
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• Kegiatan penahanan dan pengendalian, yang dirancang untuk meminimalkan potensi bahaya 
bagi personil fasilitas, mengandung bahan yang dilepaskan dan mencegah pergerakan 
mereka dari fasilitas tersebut;

• Kegiatan penahanan dan pengendalian, yang dirancang untuk meminimalkan potensi bahaya 
bagi personil fasilitas, mengandung bahan yang dilepaskan dan mencegah pergerakan 
mereka dari fasilitas tersebut;

• Prosedur evakuasi untuk personil fasilitas (termasuk pengunjung dan kontraktor), 
menggambarkan sinyal yang digunakan untuk memicu evakuasi, rute, dan rute evakuasi 
alternatif;

• Respon korban, meliputi persiapan untuk tindakan pertolongan pertama dan bantuan medis 
dari luar;

• Peralatan darurat yang tersedia di fasilitas (seperti sistem pemadam kebakaran, peralatan 
kontrol tumpahan, komunikasi internal/eksternal dan sistem alarm, dan peralatan 
dekontaminasi), termasuk lokasi dan deskripsi singkat masing-masing sistem;

• Pengaturan dengan pihak berwenang setempat, departemen kepolisian, pemadam 
kebakaran, rumah sakit, dan tim tanggap darurat nasional dan lokal untuk mengkoordinasikan 
layanan darurat;

• Pertimbangan dampak masyarakat, untuk mengantisipasi kemungkinan wilayah yang 
berdekatan dengan atau dekat fasilitas dapat terancam karena tumpahan atau pelepasan 
material, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevakuasi daerah 
sekitarnya;

• Kriteria dan tata cara penempatan kembali fasilitas; dan

• Prosedur pasca-darurat, yang menggambarkan aspek pencegahan, penanganan/
pembuangan bahan-bahan yang terkontaminasi dan residu pembersih, dekontaminasi 
peralatan dan perawatan, pembekalan dan pelatihan ulang personil, dan investigasi/pelaporan 
insiden.

7.13. Rencana Penutupan

Rencana Penutupan terdiri dari prosedur tertulis tentang bagaimana fasilitas penyimpanan yang 
akan ditutup dengan cara yang ramah lingkungan, dimana merkuri akan disimpan secara 
permanen, baik melalui proses stabilisasi atau reposisi langsung di tempat penyimpanan permanen. 
Rencana tersebut juga mencakup alokasi dana yang disediakan untuk pembongkaran bangunan, 
termasuk kajian lokasi dan dekontaminasi.

Pengelolaan limbah pembongkaran mengikuti peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan 
limbah berbahaya, karena limbah tersebut dapat terkontaminasi dengan merkuri atau uap merkuri. 
Prosedur dekontaminasi mungkin harus dilakukan pada semua peralatan atau bahan bekas seperti 
lantai, atap, rak, palet, Pilihan lain adalah bahwa limbah berbahaya ini diserahkan ke fasilitas 
pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya berlisensi.

Investigasi tanah dan sub-tanah harus dilakukan setelah penutupan fasilitas untuk menentukan 
apakah ada kontaminasi merkuri. Jika kadar merkuri di dalam tanah atau sub-tanah ditemukan di 
atas ambang batas peraturan, pembersihan tanah atau perbaikan diperlukan dan harus mendapat 
penerimaan atau persetujuan dari otoritas terkait.
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8. PERKIRAAN BIAYA UNTUK PENYIMPANAN MERKURI DI ATAS TANAH

Seperti telah dibahas sebelumnya, penerapan manajemen lingkungan untuk kelebihan merkuri di 
Indonesia dimulai dari sumber, di mana merkuri pada awalnya dihasilkan. Akibatnya, komponen 
biaya yang terkait dengan pengelolaan merkuri berlebih akan terdiri dari biaya yang terjadi pada 
setiap tahap pengelolaan, yaitu:

• Biaya penanganan, pewadahan dan penyimpanan sementara di tempat pembangkit listrik;

• Transportasi dari sumber/penimbul ke Penyimpanan Lokal (untuk merkuri elemental) atau 
Fasilitas Pemulihan (untuk limbah yang mengandung merkuri lainnya);

• Segregasi, pewadahan, dan penyimpanan sementara pada penyimpanan sementara di Local 
Storage/ tempat penyimpanan lokal;

• Pemulihan merkuri dari limbah yang mengandung merkuri di Fasilitas Pemulihan untuk 
pengurangan volume;

• Stabilisasi dan pembuangan akhir limbah yang mengandung merkuri tingkat rendah dan/atau 
residu dari Fasilitas Pemulihan;

• Pengangkutan merkuri elemental yang sudah dikemas dari Penyimpanan Lokal dan/atau 
Fasilitas Pemulihan ke Penyimpanan Nasional;

• Penyimpanan merkuri merkuri jangka panjang di Tempat Penyimpanan Nasional.

Kajian berikut hanya akan membahas biaya yang terkait dengan pembentukan Penyimpanan 
Nasional untuk penyimpanan jangka panjang dari kelebihan merkuri di Indonesia. Perlu dicatat 
bahwa, karena keterbatasan data mengenai jumlah merkuri berlebih yang akan disimpan, beberapa 
asumsi dibuat untuk estimasi kasar ini. 

Asumsi ini meliputi:

• Penyimpanan yang diusulkan terletak di Pulau Jawa;

• Merkuri yang akan disimpan dalam bentuk unsur merkuri;

• Merkuri yang diterima di fasilitas ini dikemas dalam wadah; dan

• Penyimpanan dirancang untuk kapasitas 1,000 ton merkuri dalam bentuk unsurnya.

Biaya yang terkait dengan pembentukan Penyimpanan Nasional dapat dikategorikan menjadi dua 
komponen yaitu: modal dan biaya berulang.

8.1. Biaya Modal/Investasi

Biaya modal / investasi terdiri dari tiga komponen, yaitu:

• Pra-konstruksi: studi kelayakan, AMDAL, perancangan teknik rinci dan perizinan/konsultasi 
publik;

• Konstruksi: sipil, mekanikal, elektrikal dan system pemadaman api; dan 

• Penutupan: pembongkaran bangunan/pembongkaran fasilitas, pembuangan limbah 
berbahaya/tidak berbahaya, dan kajian lokasi dan rehabilitasi lokasi.

Perhatikan bahwa biaya penutupan fasilitas akan dikeluarkan pada akhir masa penyimpanan, yaitu 
sekitar 30 sampai 40 tahun setelah operasinya, setelah itu kelebihan merkuri pada akhirnya akan 
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disimpan secara permanen di fasilitas regional. Biaya yang terkait dengan manajemen ini juga 
dikecualikan dalam kajian ini. Ringkasan perkiraan biaya untuk penetapan fasilitas penyimpanan 
ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini.

Tabel 4. Dasar dan Asumsi untuk Estimasi Biaya

Tabel 5. Ringkasan Perkiraan Biaya Modal/Investasi

Dasar dari perkiraan biaya

Tipe penyimpanan Di atas tanah

Total kelebihan merkuri yang akan disimpan 1,000 ton

Jumlah wadah (flask) merkuri @ 76 lbs 28,572 ea

Jumlah drum @ 200 liter 4,762 ea

Area bangunan penyimpanan 1,373 m2

Luas tanah 5,000 m2

Komponen Biaya Biaya 
(dalam USD)

Pra-konstruksi

Studi kelayakan dan Pemilihan Lokasi 120,000

EIA/AMDAL 140,000

Detail Desain Rekayasa 15,000

Perizinan dan Konsultasi Publik 150,000

Sub-total 425,000

Pembangunan Fasilitas

Akuisisi Lahan 1,000,000

Struktur Sipil 436,550

Pekerjaan Elektrikal 56,285

Pekerjaan Mekanikal 13,728

Pemadam Kebakaran 146,890

Peralatan 100,000

Timbangan 50,000

Drum & Palet 464,286

Penutupan/Decommissioning 200,000

Sub-total 2,467,739

Total 2,892,739
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8.2. Biaya operasional

Biaya operasional untuk penyimpanan merkuri terdiri dari beberapa komponen, seperti:

• Personil

• Pemeliharaan dan Utilitas

• Konsumabel & APD

• Pemantauan Lingkungan

Perkiraan kasar untuk biaya berulang ini disajikan pada Tabel 6 di berikut ini.

Tabel 6. Ringkasan Perkiraan Biaya Operasional Tahunan
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Komponen Biaya Biaya 
(dalam USD/tahun)

Tenaga Kerja

Operator/tenaga kerja 104,400

Petugas Keamanan 18,000

Keamanan 75,600

Manager / Supervisor 72,000

Perawatan 12,000

Utilitas (listrik / air) 30,000

Barang sekali Pakai dan APD 10,000

Pemantauan Lingkungan

    Udara 12,000

Air 6,000

Tanah 6,000

Keperluan tidak terduga 24,000

Total biaya operasional/tahun 370,000



9. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1. Kesimpulan

Pemahaman yang solid tentang arus merkuri dan perkiraan jumlah kelebihan merkuri di Indonesia 
adalah fondasi mendasar dalam menentukan langkah selanjutnya oleh negara untuk penerapan 
pengelolaan merkuri yang ramah lingkungan, seperti memperkirakan kapasitas penyimpanan, 
mengamankan dukungan finansial dan teknis, menilai kriteria teknis untuk penyimpanan merkuri 
termasuk kajian lokasi, dan mengidentifikasi keseluruhan pengelolaan unsur merkuri dan merkuri 
yang mengandung limbah.

Saat ini belum ada data yang tersedia dari penelitian sebelumnya terkait dengan kuantifikasi 
potensi merkuri berlebih di Indonesia. Namun, laporan sementara tentang Inventarisasi Level-1 
Lepasan Merkuri dengan menggunakan Toolkit UNEP (versi 2011) menunjukkan bahwa sektor 
utama sumber untuk pelepasan merkuri adalah:

• Ekstraksi emas dengan amalgamasi merkuri;
• Pembuangan informal sampah umum;
• Insinerasi limbah dan pembakaran sampah terbuka;
• Produksi minyak dan gas bumi;
• Penggunaan dan pembuangan produk lainnya; dan
• Pembakaran batubara dan penggunaan batubara lainnya.

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa ada juga isu mendasar terkait penerapan pengelolaan 
limbah berbahaya di Indonesia, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pelepasan tidak 
hanya merkuri ke lingkungan, tetapi juga zat berbahaya dan beracun lainnya.

Saat ini, infrastruktur peraturan yang komprehensif terkait pengelolaan limbah industri telah 
dilakukan di Indonesia. Peraturan tersebut mencakup penyimpanan sementara, transportasi, 
pengumpulan, perawatan, pemanfaatan dan pembuangan limbah berbahaya. Pada prinsipnya, 
sebagian besar peraturan ini juga dapat diadopsi untuk pengelolaan kelebihan merkuri di Indonesia. 
Namun, kesadaran dan penegakan peraturan masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, 
kerangka peraturan untuk konsep pengelolaan merkuri berlebih, termasuk persyaratan teknis 
terperinci untuk penyimpanan jangka panjangnya, harus dikembangkan lebih lanjut.

9.2. Rekomendasi

Mengingat distribusi yang luas dari sumber merkuri di Indonesia, pengelolaan merkuri berlebih yang 
ramah lingkungan akan melibatkan penyimpanan yang tepat pada setiap tahap pengelolaannya, 
yaitu:

• Penyimpanan sementara di lokasi penghasil limbah;
• Penyimpanan sementara di Tempat Penyimpanan Lokal atau Fasilitas Pengumpul; dan
• Penyimpanan jangka panjang di Tempat Penyimpanan Nasional.

Untuk efektivitas biaya, penyimpanan sementara merkuri berlebih di lokasi pembangkit dan 
Penyimpanan Lokal dapat dikombinasikan dengan limbah berbahaya biasa, asalkan pemisahan 
dilakukan dengan benar sesuai dengan kompatibilitasnya.
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Infrastruktur pengelolaan limbah berbahaya saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah 
limbah yang mengandung kadar merkuri rendah, sebagai bagian dari solusi untuk kelebihan 
merkuri di Indonesia. Infrastruktur yang tersedia mencakup ketersediaan fasilitas untuk stabilisasi/
enkapsulasi makro dan penyimpanan TPA yang aman dari limbah merkuri tingkat rendah. Tingkat 
peraturan untuk kandungan merkuri, yang memungkinkan perawatan stabilisasi/ enkapsulasi makro 
dan pembuangan akhir di tempat pembuangan aman, harus ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. 
Jika tidak, batas 260 mg merkuri/kg seperti yang saat ini digunakan oleh US-EPA juga bisa 
diadopsi.

Selain memanfaatkan infrastruktur yang ada saat ini, pembentukan fasilitas pemulihan merkuri di 
Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan limbah merkuri yang memiliki 
kadar yang tinggi, untuk mengurangi volume limbah yang memungkinkan penyimpanan hanya 
untuk unsur merkuri. Proses pemulihan mungkin melibatkan retort atau insinerasi tergantung pada 
jenis merkuri yang mengandung limbah. Saat ini, jenis limbah ini diekspor ke Eropa, yang sudah 
tidak lagi layak di masa depan dan bersifat sementara.

Membangun gudang penyimpanan di atas tanah untuk jangka waktu lama (30 sampai 40 tahun) 
dengan menggunakan konsep AS merupakan pilihan yang paling layak di Indonesia untuk 
penyimpanan kelebihan merkuri. Dasar pemilihan opsi ini adalah:

• Kondisi geologis; 
• Kerentanan terhadap bencana alam;
• Tidak tersedianya tambang garam atau tambang batuan bawah tanah yang layak;
• Pendekatan konsep yang telah terbukti; dan
• Penerimaan pihak berwenang dan publik.

Keuntungan lain dari Gudang penyimpanan di atas tanah adalah akan menyediakan ‘bank merkuri', 
yang kemungkinan diperlukan selama masa transisi, memungkinkan pengendalian yang tepat 
terhadap perdagangan merkuri di Indonesia.

Lokasi untuk penyimpanan kelebihan merkuri jangka panjang harus mempertimbangkan faktor-
faktor berikut:

• Pelibatan dan penerimaan publik;
• Persyaratan teknis:

- Kondisi geologis/hidro-geologis;
- Bencana alam;
- Kedekatan dengan sumber.

Kerangka peraturan lebih lanjut untuk lokasi penyimpanan jangka panjang untuk kelebihan merkuri 
harus dikembangkan lebih lanjut. Peraturan yang ada saat ini yang berkaitan dengan persyaratan 
teknis untuk penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah berbahaya dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengisi kebutuhan saat ini.

Perencanaan bangunan penyimpanan merkuri harus memiliki persyaratan minimum sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Berbahaya, termasuk meliputi:

• Tata letak/desain bangunan;
• Atap dan dinding;
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• Lantai;
• Ventilasi;
• Sistem penyimpanan sekunder;
• Tanda dan papan nama;
• Pencahayaan;
• Deteksi kebocoran;
• Deteksi dan sistem pemadam kebakaran.

Komponen biaya yang terkait dengan pengelolaan merkuri berlebih terdiri dari:

• Biaya penanganan, pewadahan dan penyimpanan sementara di tempat pembangkit listrik;

• Transportasi dari sumber/penimbul ke Penyimpanan Lokal (untuk merkuri elemental) atau 
Fasilitas Pemulihan (untuk limbah yang mengandung merkuri lainnya);

• Segregasi, pewadahan, dan penyimpanan sementara pada penyimpanan sementara di Local 
Storage/ tempat penyimpanan lokal;

• Pemulihan merkuri dari limbah yang mengandung merkuri di Fasilitas Pemulihan untuk 
pengurangan volume;

• Stabilisasi dan pembuangan akhir limbah yang mengandung merkuri tingkat rendah dan/atau 
residu dari Fasilitas Pemulihan;

• Pengangkutan merkuri elemental yang sudah dikemas dari Penyimpanan Lokal dan/atau 
Fasilitas Pemulihan ke Penyimpanan Nasional; dan

• Penyimpanan merkuri merkuri jangka panjang di Tempat Penyimpanan Nasional.

Pembangunan penyimpanan di atas tanah membutuhkan biaya modal/investasi serta biaya 
operasional untuk menjalankan fasilitas penyimpanan. Karena tidak ada data yang tersedia untuk 
kemungkinan jumlah kelebihan merkuri di Indonesia, estimasi biaya dibuat berdasarkan 1,000 ton 
merkuri elemental yang akan disimpan.

Tabel 7. Ringkasan Biaya Komponen dan Biaya

- o -

Perkiraan dasar untuk perkiraan kebutuhan biaya

Tipe penyimpanan Di atas tanah

Jumlah kelebihan merkuri yang akan disimpan 1,000 ton

Area Bangunan Penyimpanan 1,373 m2

Luas Tanah 5,000 m2

Biaya modal

Studi pra-konstruksi/perizinan USD      425,000

Konstruksi fasilitas USD   2,267,740

Penutupan fasilitas USD      200,000

Biaya operasional/tahun USD      370,000
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