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1. Latar Belakang 
Merkuri merupakan unsur alam, tidak dapat dibuat oleh manusia, dan tidak bisa dihancurkan. 
Merkuri dilepaskan ke lingkungan oleh letusan gunung berapi, dan secara alami terdapat pada 
kerak bumi, sering ditemukan dalam bentuk garam merkuri seperti merkuri sulfida . Merkuri secara 1

luas digunakan dalam produk-produk dan proses industri seperti dalam proses restorasi/penambalan 
gigi, peralatan medis (termometer dan sfigmomanometer/tensimeter), baterai, lampu CFL, 
kosmetik (krim pemutih dan maskara), pestisida dan fungisida, produksi Vinyl Chloride Monomer 
(VCM), industri khlor-alkali, dan produk dari proses kilang minyak dan gas, dan dalam sektor 
Pertambangan Emas Skala Kecil atau PESK. 

Secara global, UNEP mengidentifikasi PESK sebagai sumber terbesar emisi merkuri dari 
penggunaan yang disengaja dimana pada tahun 2013 disebarkan sekitar 1000 ton merkuri ke 
udara.  Pada tahun 2011, di Indonesia terdapat sekitar sekitar 850 titik lokasi hotspot PESK yang 2

tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Pada tahun 2012, sektor PESK di Indonesia memberikan 3

kontribusi sekitar 57% dari total emisi merkuri nasional yang dilepaskan ke lingkungan atau sekitar 
195 ton.  4

Ketika merkuri memasuki udara, merkuri akan terbawa oleh angin dan akhirnya jatuh kembali ke 
bumi. Di udara, merkuri dapat terbawa baik dalam jarak pendek atau panjang sebelum jatuh atau 
tersimpan kembali ke bumi; dan hal itu bahkan mungkin terbawa sepenuhnya di lingkaran bumi. 
Sebagian dari merkuri yang jatuh ke laut atau ke darat akan teruap kembali; dan kembali terbawa 
oleh angin dan dan akan jatuh kembali ke bumi di tempat lain. Merkuri yang jatuh di tanah dan 
tidak menguap kemungkinan akan mengikat bahan organik. Sebagian akan terjebak dalam gambut 
atau tanah. 

Sisanya akan mengalir ke sungai dan sungai dan kemudian ke danau dan lautan. Dalam lingkungan 
air, unsur merkuri kemungkinan akan menjadi terikat sedimen dan kemudian terbawa oleh arus 
sungai atau laut. Beberapa merkuri tetap terlarut dalam kolom air. Di dalam perairan, 
mikroorganisme alami yang terdapat di air dapat menrubah merkuri menjadi methyl-merkuri, suatu 
senyawa logam organik yang lebih beracun pada dosis rendah dibanding merkuri murni. Methyl 
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merkuri menjadi bagian dari rantai makanan di ekosistem perairan; dan bersifat bioakumulasi dan 
biomagnifikasi, dan kemudian dapat terbawa oleh migrasi spesies air (ikan dan kerang).  5

2. PESK di Indonesia dan Dampaknya 
Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir jumlah pertambangan emas skala kecil meningkat hampir 
dua kali lipat. Lokasi penambangan terletak di lahan publik atau swasta yang dikelola bersama oleh 
kelompok penambang atau masyarakat. Pada tahun 2010, terdapat sekitar 900 lokasi hotspot 
dengan dengan lebih dari 250.000 penambang, termasuk perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 
1.000.000 penduduk yang mengandalkan sektor ini untuk mata pencaharian mereka.  Dari berbagai 6

penelitian, diperkirakan bahwa setiap penambang bisa menghasilkan 5-10 gram emas per minggu. 
Sektor PESK ini bisa memproduksi sekitar 65-130 ton emas per tahun, lebih besar dari produksi 
emas nasional yang hanya 46 ton pada tahun 2013. Pada sektor PESK ini terdapat potensi dan 
manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat miskin, namun perlu dikelola dan dikendalikan 
dengan baik untuk mencegah dampak yang tidak dapat dipulihkan kembali.  

GMP (2007) melaporkan bahwa kandungan merkuri dalam ikan di Kalimantan Tengah di sekitar 
lokasi PESK berkisar antara 0,09 hingga 1,6 ppm. Beberapa studi yang dilakukan di Jambi (1977), 
Kalimantan Barat (2000), Sulawesi Utara (2002), Jawa Barat (2003) dan Palu, Sulawesi Tengah 
(2008, 2010) menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri yang tinggi di sungai, tanah dan ikan dapat 
mempengaruhi kesehatan masyarakat dan penambang. , , ,  7 8 9 10

Studi yang dilakukan oleh BaliFokus dan yang lainnya di beberapa hotspot PESK, menemukan 
bahwa konsentrasi merkuri di udara juga cukup tinggi, berkisar antara 20 nanogram/m3 hingga 
55.000 nanogram/m3, ,  juga ditemukan dalam rantai makanan, terutama beras dan ikan, 11 12

membahayakan kesehatan penduduk di lingkungan hilir kesehatan serta masyarakat yang tinggal di 
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sekitarnya. ,  Merkuri dalam air dan sedimen di beberapa situs PESK berkisar antara 0,6 ppm 13 14

sampai dengan 4 ppm dimana 600-3.000 kali lebih tinggi dari standar WHO (0,001 ppm). , ,  15 16 17

3. Intoksikasi Merkuri 
Sebuah dokumen pedoman disusun bersama oleh World Health Organization (WHO) dan United 
Nations Environmental Program (UNEP) menyatakan sebagai berikut: 

"Sasaran utama dari toksisitas merkuri dan senyawa merkuri adalah sistem saraf, ginjal, dan 
sistem kardiovaskular. Hal ini berlaku umum bahwa sistem organ yang sedang berkembang 
(seperti sistem saraf janin) adalah yang paling sensitif terhadap efek racun dari merkuri. 
Kadar merkuri otak janin tampak secara signifikan lebih tinggi dibandingkan di dalam darah 
ibu, dan sistem saraf pusat yang sedang berkembang dari janin saat ini dianggap sebagai 
sistem utama yang menjadi perhatian karena menunjukkan sensitivitas terbesar. Sistem lain 
yang mungkin akan terpengaruh meliputi pernapasan, pencernaan, hematologi, kekebalan 
tubuh, dan sistem reproduksi."  18

Merkuri dapat menyebabkan keracunan langsung maupun tidak langsung, tergantung pada 
kepekaan dan kerentanan tiap orang yang berbeda-beda. Merkuri dapat hadir dalam tiga bentuk 
yang berbeda yang dapat mempengaruhi kesehatan kita, yaitu: 
a. Merkuri Elemental  

• Ini adalah merkuri dalam bentuk aslinya, bentuk yang paling stabil dari merkuri dan 
biasanya mengkontaminasi tubuh kita dengan inhalasi atau dengan konsumsi merkuri secara 
langsung, melalui udara merkuri yang dibakar sehingga menguap ke udara. Kami 
megekspos secara langsung merkuri dengan penggunaan merkuri secara langsung, seperti 
dalam penambangan bijih emas, atau termometer yang pecah dan kontak langsung dengan 
kulit kita, atau menelan secara langsung zat yang mengandung merkuri, seperti dalam 
penambalan gigi pada praktek kedokteran gigi. 

• Menghirup uap merkuri elemental dapat menyebabkan gejala akut seperti batuk, menggigil, 
demam, dan sesak napas, dan juga keluhan GIT seperti mual, muntah dan diare disertai 
dengan rasa logam, disfagia, air liur, kelemahan, sakit kepala dan gangguan visual.  19

Merkuri ini dapat dikeluarkan dari tubuh kita dengan ginjal dan mengalir melalui urin.  20

b. Senyawa Merkuri Anorganik 
• Senyawa merkuri anorganik meliputi merkuri sulfida (HgS), merkuri oksida (HgO) dan 

merkuri klorida (HgCl2). Senyawa merkuri ini juga disebut garam merkuri. Namun, 
kelarutan air dan reaktivitas kimia dari gas merkuri anorganik (ionik) ini mengendap lebih 
cepat dari atmosfer daripada merkuri elemental. Hal ini menyebabkan masa hidup 
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atmosferik dari gas merkuri ionic (misalnya divalen) secara signifikan lebih pendek 
daripada gas merkuri elemental.  21

• Dalam kasus akut dari konsumsi garam merkuri anorganik menyebabkan gastroenteritis. 
Warna membran mukosa berubah pesat seiring dengan perkembangan rasa logam, nyeri 
orofaringeal lokal, mual, muntah, diare berdarah, sakit perut kolik dan disfungsi ginjal. 
Selanjutnya, stomatitis, hematemesis, dan hematochezia dapat terjadi, keracunan kronis 
garam merkuri anorganik dapat menyebabkan timbulnya tremor pada bibir, lidah, air liur 
yang berlebihan, kehilangan gigi, anoreksia, dan penurunan berat badan. Merkuri anorganik 
ini juga akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui ginjal melalui urin, dan akan terbuang dari 
tubuh manusia dalam waktu 3 bulan.  22

c. Merkuri Organik atau Methyl Merkuri 
• Jenis merkuri ini merupakan salah satu merkuri yang memiliki ikatan dengan makhluk 

hidup, seperti ikan, kerang, atau makhluk hidup lainnya. Bahaya dari merkuri organik ini 
adalah merkuri organik akan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, dengan peningkatan 
hirarki dalam rantai makanan. Methyl merkuri adalah jenis merkuri yang paling berbahaya 
untuk tubuh kita, karena akan disimpan dalam tubuh kita, dan menyebabkan banyak 
gangguan saraf dan cacat tubuh. 

• Cacat tubuh biasanya memakan waktu sekitar 5 sampai 10 tahun setelah paparan, Tergantung 
pada kerentanan dan kepekaan seseorang, tidak segera menunjukkan gangguan atau segera 
terlihat sakit. Dalam paparan ringan, senyawa merkuri organik terutama methyl merkuri 
tidak menghasilkan gejala yang parah, namun paparan senyawa merkuri organik yang tinggi 
dapat menimbulkan gejala GIT akut maupun neurotoksisitas yang tertunda, kerusakan pada 
system saraf. Merkuri organik ini juga dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan, 
meniru berbagai penyakit, sehingga dapat digambarkan sebagai peniru terbesar. 

Peta penyakit yang kemungkinan ditimbulkan sebagai hasil dari intoksikasi merkuri dapat dilihat 
pada gambar berikut ini. 

!  
Gambar 1. Kemungkinan penyakit yang terkait dengan intoksikasi merkuri  

Kasus keracunan merkuri yang banyak terjadi adalah penyakit yang terkait dengan gangguan saraf, 
apabila terjadi pada perempuan, dapat mengakibatkan cacat kelahiran pada anak yang sedang 
dikandungnya, dan menimbulkan cacat pada bayi yang lahir. Jika anak terpapar pada saat setelah 
lahir, akan dapat menimbulkan membuat cacat saraf pada anak di kemudian hari. Cacat ini akan 
timbul secara bertahap dan meningkat dengan peningkatan usia anak. 
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Cacat saraf ini juga dapat timbul pada orang dewasa, pada mereka yang memiliki kontak langsung 
dengan merkuri dan orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh merkuri, 
atau air yang terkontaminasi oleh merkuri, dan yang terburuk adalah penyakit yang berhubungan 
dengan merkuri biasanya tidak terjadi pada kontak langsung terhadap paparan merkuri, kecuali 
untuk beberapa kelainan kulit yang menyebabkan hipersensitivitas dari merkuri, yang dapat 
menimbulkan reaksi langsung. Orang-orang yang terpapar merkuri, kadang-kadang membutuhkan 
waktu sekitar 10 tahun sampai terlihat gejala klinis yang muncul, dan itu akan menjadi memburuk 
seiring waktu berjalan. Hal ini juga berhubungan lurus dengan paparan merkuri, terutama dengan 
merkuri organik yang memiliki rute masuk melalui makanan. 

4. Temuan di 3 Lokasi: Bombana, Sekotong, dan Cisitu 
Pada awal tahun 2014, BaliFokus mengidentifikasi sejumlah besar masyarakat yang keracunan 
merkuri di beberapa lokasi hotspot PESK dan sudah dalam tahap mengerikan. Paparan merkuri dari 
kegiatan pengolahan emas di sebagian besar desa yang terkena dampak tidak hanya pada 
penambang dan orang-orang yang terlibat langsung dalam bisnis pertambangan, namun juga pada 
orang-orang yang tidak bersalah, dari bayi sampai orang tua, dari ibu rumah tangga sampai pemilik 
toko emas. 

Pada pertengahan Februari-awal Maret 2015, Yayasan BaliFokus dan Medicuss melakukan 
pemeriksaan kesehatan awal dan pengamatan di 3 lokasi hotspot PESK: Cisitu, di Kabupaten 
Lebak; Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; dan Bombana, di Propinsi Sulawesi Tenggara. Di 
bawah ini adalah peta tiga lokasi hotspot tersebut (Gambar 2). 

!  
Gambar 2. Peta dari 3 lokasi: Kabupaten Lebak, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten 

Bombana 



Berikut ini adalah gambaran singkat dari 3 lokasi hotspot: 
a. Cisitu, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.  
Kegiatan ekonomi utama di daerah ini adalah pertanian padi lahan basah, perikananan air tawar, 
produk berbasis hutan, dan pertambangan emas. Lokasi ini merupakan adalah wilayah masyarakat 
adat, terletak di dalam taman nasional, dan memiliki sejarah dan konflik dengan perusahaan 
tambang emas milik negara (PT. Aneka Tambang). Lokasi ini merupakan pemukiman yang sangat 
tua. Kegiatan penambangan dan pengolahan emas sudah terjadi di lokasi ini selama lebih dari 15 
tahun dengan menggunakan merkuri lebih dari 25 ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses 
ekstraksi emas telah berpindah ke desa dan menjamur di wilayah pemukiman. Jumlah penduduk 
masyarakat Cisitu sekitar 7000 orang, terdiri dari sekitar 1.460 rumah tangga. Hampir 50% dari 
populasi yang terlibat dalam kegiatan yang relevan penambangan dan pengolahan emas. 

b. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat 
Kegiatan ekonomi utama di daerah ini adalah pertanian padi lahan kering, perikanan dan 
pertambangan emas. Lokasi pertambangan emas tersebar di sekitar 10 lokasi dan memiliki sejarah/
konflik dengan perusahaan tambang emas swasta (PT. Indotan Lombok Barat Bangkit). Lokasi ini 
bukan merupakan lokasi hotspot yang muda, tapi tidak terlalu tua juga, sekitar 10 tahun dan 
menggunakan merkuri lebih dari 70 ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses ekstraksi emas 
telah pindah ke desa dan menjamur di wilayah pemukiman. Jumlah penduduk wilayah Sekotong 
dimana praktek PESK tersebar adalah sekitar 40.000 orang. Hampir 50% dari populasi yang terlibat 
dalam kegiatan yang berhubungan penambangan dan pengolahan emas. 

c. Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara 
Kegiatan ekonomi utama di daerah ini adalah pertanian dengan sawah irigasi, perikanan dan 
pertambangan emas. Lokasi pertambangan emas tersebar di lebih dari 10 lokasi di daerah ini, 
sebagian besar jenis alluvial dan memiliki konflik atau tumpang tindih dalam wilayah konsesi 
beberapa perusahaan pertambangan emas ukuran sedang. Pertambangan emas di lokasi ini berusia 
lebih dari 10 tahun dan menggunakan merkuri secara intensif lebih dari 80 ton per tahun selama 
proses pendulangan dan melalui sluice box. Dalam 10 tahun terakhir, proses ekstraksi emas telah 
berpindah ke desa dan menjamur di wilayah pemukiman. Seperti di lokasi yang lain, beberapa 
kegiatan pengolahan emas yang melibatkan merkuri dan membakar amalgam ditangani oleh 
perempuan. Jumlah penduduk lokasi PESK di Bombana adalah sekitar 50.000 orang yang tersebar 
di beberapa kecamatan. 

Ketika di lapangan, kami juga melakukan pengukuran konsentrasi merkuri di udara ambien di 
sekitar rumah penduduk yang diduga keracunan merkuri denganmenggunakan Lumex RA 915+. 
Hasilnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di Bombana, pembacaan merkuri terendah 
adalah 28.07 ng/m3 di salah satu rumah anak-anak yang diduga keracunan merkuri, dan 41,000.00 
ng/m3 di toko emas. 

Di Sekotong, Lombok Barat, konsentrasi merkuri tertinggi di udara yang kami dapatkan adalah 
54,931.84 ng/m3 di toko emas, dan yang terendah adalah 121,77 ng/m3. Di depan salah satu rumah 
dimana terdapat gelondong yang beroperasi didapatkan konsentrasi merkuri di udara sekitar 
20,891.93ng/m3, di sebelah rumah orang yang diduga keracunan merkuri. Di Cisitu, Banten, angka 
terendah adalah 122,25 ng/m3 di pendopo rumah adat dan yang tertinggi adalah  di toko emas di 
dekat kolam ikan dengan konsentrasi 50,549.91 ng/m3 dekat kolam ikan. 



Hasil survei menunjukkan beberapa penduduk yang diduga keracunan merkuri yang parah pada 
orang dewasa dan anak-anak. Beberapa orang dewasa menunjukkan tremor parah dan sudah 
diderita selama lebih dari 7 tahun. Beberapa bayi dan anak-anak, dari bayi berumur 40 hari hingga 
remaja berumur 15 tahun, menunjukkan gejala yang parah dari keracunan merkuri dan perlu 
pemeriksaan medis yang tepat lebih lanjut. 
  
Dampak keracunan merkuri tidak hanya memberikan beban tambahan kepada keluarga korban 
tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Kurangnya pengetahuan tentang gejala keracunan 
merkuri menyebabkan diagnosa gejala yang tidak tepat, pengobatan dan perawatan medis yang 
tidak efektif. Terdapat kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah medis yang tepat dan sistematis 
untuk mengenali terduga keracunan merkuri, terutama pada ibu dan anak, epidemiologi, etiologi 
dan rencana tindak lanjut untuk memantau mortalitas dan morbiditas, dan perawatan medis/
pengobatan yang tepat. 



Temuan awal dari 3 minggu survei di 3 lokasi PESK: 
Bombana, Sekotong, dan Cisitu, 16 Februari – 6 Maret 2015 

 
 

1. Nama Rifki

Umur 2 tahun

Alamat Tenjo Laut, Cisitu, Banten

Permasalahan Bentuk kepala yang abnormal yang disebabkan 
oleh sinostosis, menderita kejang sejak berusia 2 
bulan, hipersalivasi

Membutuhkan Spesialis saraf anak, pemeriksaan medis 
menyeluruh

2 Nama Agung

Umur 5 bulan

Alamat Boepinang, Poleang, Bombana

Permasalahan Agung memiliki masalah dengan ekstremitas 
superior, Os.Humerus kedua tangannya pendek, 
erupsi kulit di sekujur tubuhnya, katarak 
kongenital, undesensus testis atau kriptorkidisme 
(kondisi medis tanpa testis dalam skrotum saat 
bayi lahir). Kondisi ini bisa terjadi dengan satu 
atau dua testis dan kondisi ini sebagian besar 
terjadi pada bayi prematur atau bayi dengan berat 
badan lahir rendah.

Membutuhkan Spesialis Kulit, Spesialis Mata, Operasi, dan 
Spesialis bedah tulang

3 Nama Ahmad Gibran Khalfani

Umur 5 bulan

Alamat Matirowali, Poleang, Bombana

Permasalahan Labiognatopalatoschizis, kegagalan 
penggabungan antara prosesus palatinus kiri/
kanan di garis median selama tahap embrionik

Membutuhkan Spesialis anak, operasi

!

!

!



4 Nama Zaskia

Umur 3 tahun

Alamat Mendorot, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Kaki pengkor disebut juga Congenital Talipes 
adalah kelainan bawaan yang melibatkan satu 
kaki atau keduanya. Kaki yang terkena 
tampaknya telah terputar secara internal di bagian 
pergelangan kaki.

Membutuhkan Spesialis bedah tulang

5 Nama Rizki

Umur 7 tahun

Alamat Jerenjeng, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Katarak muda

Membutuhkan Spesialis mata

6 Nama Angel

Umur 4 tahun

Alamat Watu-Watu, Bombana

Permasalahan Gangguan pendengaran

Membutuhkan Spesialis saraf anak, Spesialis THT

7 Nama Supriatna/E’ok

Umur 10 tahun

Alamat Babakan Simpang, Cisitu

Permasalahan Labiognatopalatoschizis, kegagalan 
penggabungan antara prosesus palatinus kiri/
kanan di garis median selama tahap embrionik

Membutuhkan Operasi

Konsentrasi Merkuri di Udara: 49,632.05 ng/m3

!

!

!

!



8 Nama Rangga

Umur 10 tahun

Alamat Babakan Simpang, Cisitu

Permasalahan Gangguan pendengaran

Membutuhkan Spesialis saraf anak, Spesialis THT

Konsentrasi Merkuri di Udara: 2,068.85 ng/m3

9 Nama Arga

Umur 8 tahun

Alamat Tenjo Laut, Cisitu

Permasalahan Gangguan pendengaran

Membutuhkan Spesialis saraf anak, Spesialis THT

10 Nama Suci

Umur 6 tahun

Alamat Wumbu Bangka, Bombana

Permasalahan Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, 
diduga gangguan fungsi ginjal

Membutuhkan Spesialis penyakit dalam, Spesialis anak, 
Spesialis THT

11 Nama Fauzan

Umur 9 tahun

Alamat SP2, Bombana

Permasalahan Anokuli, Miopa tinggi

Membutuhkan Spesialis mata

12 Nama Amir

Umur 8 tahun

Alamat Watu-Watu, Bombana

Permasalahan Cacat ekstremitas inferior

Membutuhkan Spesialis bedah tulang

!

!

!
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13 Nama Fikri

Umur 2 tahun

Alamat Onggomate, Bombana

Permasalahan Masalah nutrisi, gangguan saraf motorik atas

Membutuhkan Dokter gizi, Spesialis saraf anak

14 Nama M Iqbal

Umur 2 tahun

Alamat Jerenjeng, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Kejang, hipersalivasi, masalah nutrisi,  myelo 
distrofi

Membutuhkan Spesialis saraf anak

15 Nama Nyimas

Umur 8 tahun

Alamat Jerenjeng, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Hidrocephalus, kondisi medis di mana ada 
akumulasi abnormal cairan serebrospinal dalam 
ventrikel otak, kekurangan gizi

Membutuhkan Spesialis saraf anak, dokter gizi

16 Nama Fikri

Umur 7 tahun

Alamat Tawun, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Keterlambatan perkembangan, sinostosis, 
hipersalivasi, dan kelemahan otot

Membutuhkan Spesialis saraf anak

!
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17 Nama Dita

Umur 10 tahun

Alamat Rau-Rau, Bombana

Permasalahan Malnutrisi, kejang, atrofi otot, kontraktur (kasus 
yang sama dengan Rini), hipersalivasi, 
keterlambatan perkembangan

Membutuhkan Dokter gizi, spesialis saraf anak, spesialis bedah 
tulang

18 Nama Rini

Umur 15 tahun

Alamat Watu-Watu, Bombana

Permasalahan Kontraktur, kondisi medis dengan pemendekan 
permanen dari otot atau sendi. biasanya dalam 
menanggapi spastisitas hipertonik 
berkepanjangan di daerah otot terkonsentrasi, 
seperti di terlihat pada otot ketat dari orang-orang 
dengan kondisi seperti cerebral palsy, otot atrofi 
ekstremitas

Membutuhkan Spesialis bedah tulang, spesialis saraf

19 Nama Hidayatullah

Umur 8 tahun

Alamat Tawun, Sekotong, Lombok Barat

Permasalahan Cacat jari, sindaktili dan club foot

Membutuhkan Spesialis bedah tulang

20 Nama Alpin

Umur 10 bulan

Alamat Padang Bila, Bombana

Permasalahan Vitiligo

Membutuhkan Spesialis kulit

21 Nama Anak Wumbu Bangka

Umur 4 tahun

Alamat Wumbu Bangka, Bombana

Permasalahan Kelumpuhan parsial,  kontraktur, kelemahan otot 
pada leher

Membutuhkan Spesialis bedah tulang, spesialis saraf
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22 Nama Febri Romansyah

Umur 2 tahun

Alamat Tenjo Laut, Cisitu

Permasalahan Malformasi telinga dan saluran telinga

Membutuhkan Spesialis THT, Spesialis anak

23 Nama Karmelia

Umur 5 tahun

Alamat Tenjo Laut, Cisitu

Permasalahan Epilepsi

Membutuhkan Spesialis saraf anak

Konsentrasi Merkuri di Udara di belakang 
rumahnya: 21,958.02 ng/m3

24 Nama Santi

Umur 10 tahun

Alamat Ciater, Cisitu

Permasalahan Kejang, Cerebral palsy

Membutuhkan Spesialis saraf anak

25 Nama Angel

Umur 4 tahun

Alamat Kujang Sari, Cisitu

Permasalahan Kejang

Membutuhkan Spesialis saraf anak

Konsentrasi Merkuri di Udara di depan 
rumahnya: 3,751.39 ng/m3

26 Nama Angga

Umur 3 tahun

Alamat Cisitu

Permasalahan Ruam kulit

Membutuhkan Spesialis kulit, spesialis anak
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27 Nama Atipah

Umur 3 tahun

Alamat Situ Mulya, Cisitu

Permasalahan Sindaktil

Membutuhkan Spesialis bedah tulang, Spesialis anak

28 Nama Jasmine Parisa

Umur 45 hari

Alamat Tenjo Laut, Cisitu

Permasalahan Sindaktil

Membutuhkan Spesialis bedah tulang, Spesialis anak

Konsentrasi Merkuri di Udara di depan 
rumahnya: 14,750.52 ng/m3
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Semua kredit foto ditujukan kepada BaliFokus & Medicuss 
Foto anak-anak tersedia sesuai permintaan 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

BaliFokus 
yuyun@balifokus.asia 
Sonia@balifokus.asia 

Medicuss Foundation 
jossepbill@gmail.com 
fradicodr@gmail.com 
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