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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Merkuri merupakan logam berat yang digunakan secara luas dalam berbagai proses 
dan produk namun terbatas ijin penggunaannya. Saat digunakan dalam proses, 
setelah selesai proses, dan/atau setelah habis masa pakai, merkuri lepas ke udara, air 
dan tanah, atau terdeposisi di tempat lain yang terkadang jauh dari sumbernya.  
Merkuri dapat ditemui dalam berbagai kegiatan diantaranya di sektor kesehatan, 
pertambangan emas skala kecil (PESK atau Artisanal and Small-scale Gold Mining/
ASGM), pembakaran batu-bara dan hasil ikutan dari pertambangan emas, minyak dan 
gas bumi. Merkuri yang lepas ke lingkungan dapat membentuk senyawa methyl 
mercury yang apabila masuk ke dalam hewan dan tubuh manusia dapat menyebabkan 
gangguan pada sistem syaraf, otak, gelisah/gugup, ginjal, kerusakan liver dan cacat 
lahir pada janin. Merkuri juga bersifat bioakumulasi dan menimbulkan dampak 
kesehatan jangka panjang yang tak terpulihkan.

Mengingat bahaya merkuri dan penggunaannya yang luas, masyarakat internasional, 
difasilitasi oleh UNEP, pada saat kajian ini disusun, tengah mengupayakan 
penghentian penggunaan produk-produk dan proses industri yang menggunakan 
merkuri dan menginisiasi terbentuknya instrumen hukum yang mengikat mengenai 
merkuri. Komite negosiasi antar pemerintah (intergovernmental negotiating committee/ 
INC) yang memiliki mandat untuk mempersiapkan instrumen hukum tersebut telah 
memulai kegiatannya pada Juni 2010. Harapannya, sebelum pertemuan reguler 
Governing Council/Global Ministerial Environment Forum yang ke 26 di tahun 2013, 
instrumen mengenai merkuri tersebut dapat disepakati.  Indonesia, sebagai salah satu 
negara peserta tentunya harus mempersiapkan diri atas pemberlakuan instrumen ini di 
masa mendatang, selain itu juga mengatasi dampak penggunaan merkuri yang 
membahayakan lingkungan dan kesehatan.  
Kajian pengaturan pengelolaan merkuri di Indonesia, dilakukan dengan menganalisa 
kurang-lebih 30 (tiga puluh) peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat 
nasional dan beberapa praktek di tingkat internasional. Kajian ini memberikan tinjauan 
awal mengenai kerangka kebijakan dan aturan pengelolaan merkuri di Indonesia 
khususnya pada sektor lingkungan, kesehatan, pertambangan emas skala kecil dan 
sektor minyak dan gas bumi. 
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Kajian ini merekomendasikan diantaranya: 

a) Perlunya inventarisasi merkuri yang bersifat lebih permanen dengan melibatkan 
para pemangku kepentingan; 

b) Pentingnya melaksanakan tindakan pembatasan dna pengurangan supply 
merkuri melalui mekanisme importasi; c). 

c) Perlunya dilakukan harmonisasi dan tinjauan peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan perjanjian internasional tentang merkuri; 

d) Revisi atas peraturan yang ada dan/atau perumusan kebijakan baru dalam 
rangka pengurangan dan mempercepat penghentian penggunaan merkuri atau 
peralatan yang mengandung merkuri; 

e) Penyesuaian pengaturan merkuri dan/atau produk yang mengandung merkuri 
yang berlaku saat ini dengan draft konvensi, dimana merkuri sebagai kimiawi 
atau produk yang mengandung merkuri akan dikategorikan sebagai limbah dan 
peredarannya harus sesuai dengan Konvensi Basel; 

f) Pembenahan tata kelola merkuri dari hulu sampai hilir;
g) Tindakan aksi sektor yang diintegrasikan ke dalam Rencana Strategi atau Aksi 

Nasional untuk Pengelolaan Merkuri; 
h) Pemetaan wilayah yang terkontaminasi merkuri dan pembentukan prosedur dan 

mekanisme clean up pada wilayah/lokasi terkontaminasi;

i) Strategi perlindungan terhadap paparan merkuri;
j) Edukasi bagi publik;

k) Strategi pendanaan untuk pembuatan rencana strategi nasional dalam rangka 
penghapusan energi dan implementasinya yang disusun secara partisipatif 
bersama para pemangku kepentingan. 
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Kajian Pengaturan Pengelolaan Merkuri di Indonesia 
Dengan fokus pada Sektor Lingkungan, Kesehatan, Minyak dan Gas Bumi serta 

Pertambangan

1. Latar Belakang
Merkuri atau air raksa (Hg) merupakan golongan logam berat dengan nomor atom 80 
dan berat atom 200,6. Bentuk racun dari air raksa pada proses masuk pada tubuh 
manusia adalah methyl mercury (CH3Hg+ dan CH3-Hg-CH3) dan garam organik, 
partikel mercuric khlor (HgCl2).1 Senyawa methyl mercury tinggal pada tubuh manusia 
10 kali lebih lama dibandingkan merkuri berbentuk metal (logam) dan menyebabkan 
gangguan pada sistem syaraf, otak, gelisah/gugup, ginjal, kerusakan liver dan cacat 
lahir pada janin.2 

Methyl mercury dapat dibentuk oleh bakteri pada endapan dan air yang bersifat asam. 
Ion merkuri anorganik bersifat racun akut. Methyl mercury terakumulasi pada rantai 
makanan, masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi ikan yang hidup  pada 
perairan yang tercemar merkuri. Methyl mercury beracun 50 kali lebih kuat daripada 
merkuri anorganik.3 

Merkuri digunakan di berbagai sektor, antara lain di sektor kesehatan merkuri 
digunakan pada termometer, sphygmomanometer atau tensi meter dan sebagai bahan 
penambal gigi (dental amalgam atau amalgam fillings); di sektor pertanian merkuri 
ditambahkan ke dalam beberapa jenis fungisida untuk pengawetan, di sektor 
kecantikan merkuri digunakan dalam bahan kosmetik terutama krim pemutih kulit,  dan 
di bidang pertambangan skala kecil digunakan dalam tahap proses pemisahan biji 
emas dan batuan. Merkuri juga dihasilkan sebagai bahan ikutan dari hasil pembakaran 
batu bara, tambang mineral dan dari kegiatan eksplorasi, pengelolaan dan pemurnian 
(refineries) minyak dan gas bumi.  
Pada praktek di lapangan, penggunaan merkuri tidak dikontrol dan dampak 
penggunaannya tidak dikelola dengan baik. Di sejumlah daerah misalnya di Mimika4, 
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1 Bahaya Merkuri Pada Manusia, http://www.himpalaunas.com/artikel/etalase/2010/08/01/bahaya-merkuri-pada-
manusia, diakses pada 11 Mei 2012.

2 Ibid

3 Ibid

4 Tingkat Pencemaran di Mimika Sudah Parah, Republika Online, 11 Agustus 2011, http://www.republika.co.id/berita/
regional/nusantara/11/08/11/lpqquw-tingkat-pencemaran-merkuri-di-mimika-sudah-parah

http://www.himpalaunas.com/artikel/etalase/2010/08/01/bahaya-merkuri-pada-manusia
http://www.himpalaunas.com/artikel/etalase/2010/08/01/bahaya-merkuri-pada-manusia
http://www.himpalaunas.com/artikel/etalase/2010/08/01/bahaya-merkuri-pada-manusia
http://www.himpalaunas.com/artikel/etalase/2010/08/01/bahaya-merkuri-pada-manusia
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/11/lpqquw-tingkat-pencemaran-merkuri-di-mimika-sudah-parah
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/11/lpqquw-tingkat-pencemaran-merkuri-di-mimika-sudah-parah
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/11/lpqquw-tingkat-pencemaran-merkuri-di-mimika-sudah-parah
http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/08/11/lpqquw-tingkat-pencemaran-merkuri-di-mimika-sudah-parah


Palu5, dan  Kalimantan Tengah6  konsentrasi  merkuri yang melebihi Nilai Ambang 
Batas (NAB) ditemukan pada media lingkungan  - air, tanah dan udara - dan sangat 
beresiko bagi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa studi 
mengungkapkan bahwa konsentrasi merkuri di seluruh dunia, terutama dalam ikan, 
sudah berada pada titik yang membahayakan dan tak terpulihkan bagi manusia dan 
lingkungan.7 

Mengingat bahaya merkuri dan penggunaannya yang luas, masyarakat internasional, 
difasilitasi oleh UNEP, tengah mengupayakan penghentian penggunaan produk-produk 
dan proses industri yang menggunakan merkuri. Berdasarkan keputusan Governing 
Council 25/5 III yang diadopsi pada 20 February 2009, UNEP dan negara-negara yang 
hadir sepakat untuk mengelaborasi instrumen hukum yang mengikat tentang merkuri. 
Governing Council meminta Direktur Eksekutif UNEP untuk membentuk komite 
negosiasi antar pemerintah (intergovernmental negotiating committee/ INC) yang diberi 
mandat untuk mempersiapkan instrumen hukum tersebut dan memulai kegiatannya 
pada Juni  2010 dengan harapan sebelum pertemuan reguler Governing Council/
Global Ministerial Environment Forum yang ke 26 di tahun 2013, instrumen tersebut 
dapat disepakati.8   
Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam rangka menata 
pengelolaan dan penggunaan bahan kimia berbahaya khususnya merkuri. Instrumen 
dan gerakan  global ini tentu mempengaruhi tata kelola merkuri di Indonesia. Atas hal 
tersebut, penting dilakukan kajian mengenai tata kelola merkuri di Indonesia. 

1.1. Tujuan Kajian
Adapun kajian ini bertujuan untuk: 
• Mengindentifkasi dan menganalisa kerangka kebijakan pengelolaan Bahan 

Berbahaya Beracun, khususnya merkuri  pada sektor lingkungan, kesehatan, 
pertambangan emas skala kecil, dan sektor minyak dan gas bumi di tingkat 
nasional;

7

5 Kandungan Merkuri di Udara Palu Melebihi Standar WHO, Tempo 7 Juni 2011, Diakses pada: http://
www.tempo.co/read/news/2011/06/27/179343587/Kandungan-Merkuri-di-Udara-Palu-Melebihi-Standar-WHO

6 Pencemaran Sungai Kahayan Mengkhawatirkan, Indosiar, com, 28 Maret 2012 Diakses pada: http://
www.indosiar.com/fokus/pencemaran-sungai-kahayan-mengkhawatirkan_28302.html  Pencemaran merkuri 
dipermukaan air Sungai Kahayan mencapai  0,005 miligram, sementara ambang batas adalah 0,001 miligram per 
liter.

7 Global Mercury Assessment, UNEP, 2002, diakses pada 22 Agustus 2012, http://www.chem.unep.ch/mercury/
Report/GMA-report-TOC.htm

8 Management of Mercury and Mercury Containing Waste, Final Report, UNEP/DTIE, Chemical Branch,  Juni 2010, 
halaman  6

http://www.indosiar.com/fokus/pencemaran-sungai-kahayan-mengkhawatirkan_28302.html
http://www.indosiar.com/fokus/pencemaran-sungai-kahayan-mengkhawatirkan_28302.html
http://www.indosiar.com/fokus/pencemaran-sungai-kahayan-mengkhawatirkan_28302.html
http://www.indosiar.com/fokus/pencemaran-sungai-kahayan-mengkhawatirkan_28302.html


• Mengidentifikasi dan menganalisa kerangka kebijakan pengelolaan merkuri di 
tingkat internasional pada sektor lingkungan, kesehatan, pertambangan emas skala 
kecil, serta minyak dan gas bumi (studi literatur);

• Menghasilkan laporan hasil penelitian dan rekomendasi dalam rangka perbaikan 
kebijakan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (khususnya merktui) di 
Indonesia pada sektor lingkungan,  kesehatan, Minyak dan Gas Bumi serta 
Pertambangan. 

Ruang lingkup kajian mencakup:

• Mengindentifkasi dan menganalisa kerangka kebijakan dan pengelolaan Bahan 
Berbahaya dan Beracun (khususnya Merkuri) pada sektor lingkungan, kesehatan,  
pertambangan emas skala kecil, serta minyak dan gas bumi dengan 
menginventaris peraturan-perundang undangan berdasarkan tata urutan 
perundang-undangan No. 12 tahun 2010; 

• Mengidentifikasi dan menganalisa kerangka kebijakan dan pengelolaan merkuri di 
tingkat Internasional pada sektor kesehatan dan lingkungan;

• Perbandingan antara kondisi Indonesia dan internasional mengenai kebijakan 
penyimpanan merkuri;

• Menghasilkan laporan hasil penelitian dan rekomendasi dalam rangka perbaikan 
kebijakan pengelolaan merkuri di Indonesia.

1.2. Metodologi 
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif analitis dan perbandingan hukum 
(mengingat terdapat berbagai perbedaan dalam sistem hukum maka studi 
perbandingan yang dipakai bukanlah studi perbandingan murni) dengan menganalisa 
bahan primer. Bahan primer diantaranya seperti peraturan nasional dan  konvensi 
internasional. Sumber sekunder diantaranya: laporan, jurnal dan tulisan ilmiah.
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2. Pengaturan Penggunaan dan Pengelolaan B3 dan 
Pengelolaan Limbah Domestik

2.1. Definisi
Di Indonesia, merkuri masuk dalam ketegori Bahan Berbahaya Beracun (B3)  dengan 
ijin impor dan penggunaan terbatas.9  Pada peraturan Kementerian Perdagangan, 
merkuri merupakan Bahan Berbahaya (B2) dimana peredaran dan tata niaganya harus 
memenuhi persyaratan tertentu.10  B2 lebih menekankan pada peredaran dan tata 
niaganya, sedangkan B3 lebih menekankan kepada dampak penggunaannya baik 
dalam skala kecil/dosis rendah maupun skala besar/dosis tinggi. 
Definisi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan 
atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup  manusia serta 
makhluk hidup lainnya.11 Sementara Bahan Berbahaya (B2) adalah  zat, bahan kimia 
dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan 
kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang 
mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan 
iritasi.12

Atas perbedaan definisi tersebut, diperlukan sinkronisasi istilah B3 dan B2 sehingga 
tidak membingungkan publik dan memudahkan pengaturan. Dalam kajian ini, merkuri 
dapat digolongkan ke dalam dua kategori: B2 dan B3 yang diatur oleh dua Kementrian 
dengan penekanan yang berbeda.   

9

9 Diktat Kuliah TL - Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Institut Teknologi Bandung, halaman 16, diakses 
pada 25 Agustus 2012, http://hmtl.itb.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/DiktatB3_2010.pdf

10 Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 
Bahan Berbahaya jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009

11 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

12  Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI  No: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi 
dan Pengawasan Bahan Berbahaya jo. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/9/2009

http://hmtl.itb.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/DiktatB3_2010.pdf
http://hmtl.itb.ac.id/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/DiktatB3_2010.pdf


2.2. Pengaturan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang 
ditetapkan pada 26 November 2001. PP No.74/2001 tersebut mengatur pengelolaan 
bahan berbahaya dan beracun termasuk impor dan ekspornya. PP No. 74 tahun 2001 
memberikan perhatian secara khusus kepada Konvensi Stockholm tentang Polutan 
Organik yang persisten (Persistent Organic Pollutants (POPs)13  dan memasukkan 
daftar beberapa bahan kimia yang tergolong dalam POPs pada lampiran peraturan. 
PP ini juga melarang penggunaan 9 bahan yang dikategorikan sebagai organochlorine 
POPs, Polychlorinated Biphenyls (PCBs) yang juga diatur dalam Annex A dari 
Stockholm Convention.14  
Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur penggunaan dan 
pengelolaan merkuri di Indonesia. Akan tetapi secara umum, pengelolaan merkuri 
harus tunduk pada ketentuan pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun.  Secara umum 
PP No. 74 tahun 2001 menggolongkan merkuri sebagai B3 yang penggunaannya 
terbatas. Lampiran I  PP No. 74 tahun 2001, memuat list daftar B3 yang dipergunakan 
dan mencantumkan merkuri sebagai berikut: 

Tabel 1.  List Daftar B3 yang Dipergunakan

No. urut 
pada 

Lampiran 1

No. 
Registrasi 
chemical. 
Abstract 

Serv.

Nama Bahan 
Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul

85 7487-97 Merkuri Klorida

Mercuric Choride; Mercury  
bichloride; Corrosive 
sublimate; Mercury 

perchloride; Corrosive 
mercury chloride

HgCl2

86 21908-53-2 Merkuri Oksida Mercuric oxide HgO 

Sumber:  Lampiran I, PP No. 74 tahun 2001
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13 Konvensi Stockholm kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
Pengesahan Konvensi  Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten

14Institut Pertanian Bogor, diakses pada: http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/41012/Bab
%202%20%202008lwa.pdf?sequence=4



Box 1. 

Gap Data Impor Merkuri ke Indonesia : UNCOMTRADE vs  Kementerian Perdagangan

Data UN COMTRADE (United Nations Commodity  Trade Statistics Database) atas impor 
merkuri ke Indonesia mencapai 280 ton/tahun sementara data dari Pemerintah Indonesia 
dalam hal ini Kementerian Perdagangan impor merkuri ke Indonesia hanya 4-10 ton/tahun. 
Berarti ada sekitar 270 ton merkuri yang ilegal dan tidak terdata masuk ke wilayah Indonesia.

Pada pertemuan negosiasi merkuri ke-3 (INC3) di Nairobi September 2011, Zoi Environment 
Network, mempublikasikan jalur perdagangan merkuri global berdasarkan data dari 
UNCOMTRADE. Pada peta jalur perdagangan merkuri di bawah ini, terlihat pita tebal aliran 
ekspor merkuri dari Singapur ke Indonesia.    

Net exports in metric tons 2008

Exporter

Data from 2007 (USA)
Data from 2004 (Kyrgyzstan)
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Selanjutnya, Lampiran II PP No. 74 tahun 2001 memuat daftar B3 yang terbatas 
dipergunakan dan mencantumkan senyawa merkuri sebagaimana disajikan dalam 
Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Daftar B3 yang Terbatas Dipergunakan

No urut pada 
Lampiran II

No. Registrasi 
Chemical. 

Abstract Serv.
Nama Bahan Kimia

Sinonim/
Nama 

Dagang
Rumus Molekul

10 NA

Senyawa merkuri termasuk: 
1. Anorganik merkuri 
2. Alkyl merkuri
3. Alkyloxyalkyl merkuri 
4. Aryl merkuri 

NA NA

21 7439-97-6 Air raksa/merkuri

Liquid Silver; 
Hydrargyrum; 
Liquid silver; 
Quicksliver

Hg

Sumber: Lampiran II PP No. 74 tahun 2001  
Catatan: NA=  Not Available/ Tidak Tersedia

Terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), pengelolaannya 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 jo. PP No. 85 tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sebelum 2007, perizinan 
dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun merupakan kewenangan pusat 
(dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup), akan tetapi semenjak diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, penyelenggaraan kewenangan perizinan dan pengawasan 
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pelaksanaan 
pemulihan akibat pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan 
bagian dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.15 Atas hal ini, Menteri 
Lingkungan Hidup  kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 
tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. 
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15 Pasal 9 PP No. 38 tahun 2007



Keputusan Kepala BAPEDAL saat itu (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup)16 
mengatur mengenai hal yang lebih teknis mengenai pengelolaan limbah berbahaya 
dan beracun akan tetapi,  Keputusan Bapedal tidak memberikan spesifik khusus untuk 
mengatur soal merkuri di Indonesia, akan tetapi memberikan gambaran mengenai hal-
hal yang perlu diatur lebih lanjut dan khusus mengenai merkuri. Keputusan tersebut 
sebagai berikut:

• Keputusan Bapedal No. Kep. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.  
Keputusan persyaratan teknis yang dimuat diantaranya persyaratan pengemasan, 
persyaratan umum kemasan, prinsip  pengemasan limbah B3. Dalam hal 
pengemasan/pewadahan limbah B3 diatur pengemasan limbah terdapat  
persyaratan pewadahan limbah B3 dalam tangki, persyaratan bangunan limbah B3, 
persyaratan lokasi untuk tempat penyimpanan limbah B3. Dalam hal persyaratan 
pengumpulan limbah B3, diatur mengenai persyaratan lokasi pengumpulan, 
persyaratan bangunan pengumpulan, fasilitas tambahan dan tata cara 
penyimpanan/pengumpulan. Ketentuan mengenai kemasan pada peraturan ini 
dapat dikontekstualisasikan atau dijadikan acuan sementara17  untuk kemasan 
limbah yang merkuri/limbah yang mengandung merkuri sebagaimana disajikan 
dalam Lampiran  1. 

• Keputusan Bapedal No. Kep. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah 
B3. 

Dokumen limbah B3 dalam hal ini merupakan dokumen yang senantiasa dibawa 
dari tempat asal pengangkutan limbah B3 ke tempat tujuan. Keputusan Bapedal ini 
juga mengatur tentang cara pengisian dokumen limbah B3, dan pengaturan tentang 
waktu penerimaan kembali dokumen limbah B3 dimana penghasil limbah B3 akan 
menerima kembali dokumen limbah B3 dari pengumpul atau pengolah selambat-
lambatnya 120 hari sejak limbah B3 diangkut untuk dibawa ke pengumpul. Terkait 
dengan pengelolaan limbah merkuri/limbah mengandung merkuri, format yang 
tersedia pada peraturan ini dapat digunakan. 

• Keputusan Kepala Bapedal No.Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang 
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3.  

Dalam keputusan ini diatur mengenai persyaratan pengolahan limbah B3 (Lokasi, 
Fasilitas, Penanganan, Pengolahan, Hasil Pengolahan). Terkait dengan  
persyaratan teknis pengolahan limbah B3, pengolah limbah B3 wajib  membuat dan 
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16 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) tahun 2002 digabungkan dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup

17 Selain mengacu pada peraturan ini dapat mengacu pula pada standar internasional. Pada prinsipnya ketiadaan 
peraturan yang khusus mengatur merkuri tidak boleh menghentikan upaya pengelolaan limbah merkuri/limbah yang 
mengandung merkuri dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan (environmentally sound management).



menyampaikan laporan tentang pengolahan limbah B3 secara berkala sekurang-
kurangnya dalam waktu 3 bulan sekali kepada Kepala Badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan dengan tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah 
Tingkat II dan Gubernur Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

• Keputusan Kepala Bapedal No.Kep. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas 
Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan B3. 
Keputusan ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan hasil 
pengolahan, persyaratan lokasi bekas pengolahan dan lokasi bekas penimbunan 
limbah B3. Berdasarkan ketentuan ini, limbah yang ditimbun dalam landfill 
diantaranya harus memiliki kriteria: tidak bersifat mudah meledak, mudah terbakar, 
reaktif, menyebabkan infeksi, tidak mengandung zat organik lebih besar dari 10 
persen, tidak mengandung PCB, tidak mengandung dioxin, tidak mengandung radio 
aktif, tidak berbentuk cair atau lumpur. Selain itu, limbah juga harus memenuhi  
baku mutu uji  TLCP dimana untuk merkuri konsentrasi dalam ekstraksi limbah 
adalah 0.2 (mg/L).  Mengingat bahaya merkuri dan sifatnya yang korosif, 
reaktif dan berbahaya maka apabila limbah merkuri atau limbah yang 
mengandung merkuri akan ditimbun dalam landfill perlu diatur lebih detail 
mengenai spesifikasi dan persyaratan lokasi (storage) bagi landfill.

• Keputusan Kepala Bapedal No. Kep. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan 
Label Limbah B3. 

Keputusan ini mengatur tentang perlunya pelabelan yang menunjukkan karakteristik 
dan jenis B3, tata cara pemasangan simbol dan label limbah B3.  Apabila limbah B3 
dalam satu kemasan mempunyai lebih dari satu karakteristik (mudah meledak, 
mudah terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan korosif) wajib dilakukan 
pengujian karakteristik. Pemberian simbol dan label diberikan berdasarkan hasil uji 
karakteristik yang paling dominan, ketentuan mengenai arti-arti simbol/penyimbolan 
ada terdapat pada lampiran pada keputusan ini sebagaimana dapat dilihat pada 
Lampiran I.  Merkuri bersifat beracun, reaktif dan korosif, untuk itu terkait 
pemberian simbol dapat mempertimbangkan ketentuan ini.
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMen LH) No. 18 tahun 2009 tentang Tata 
Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.18  Pengelolaan limbah 
B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup  reduksi, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.19 
Kegiatan-kegiatan yang harus memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan izin 
diantaranya adalah:20 

a. Pengangkutan limbah B3 wajib  mendapat izin dari menteri di bidang 
perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup.

b. Penyimpanan sementara limbah B3 wajib mendapat izin dari Bupati/Walikota.
c. Pengumpulan limbah B3 wajib mendapat izin dari:

• Menteri untuk pengumpulan limbah skala nasional setelah mendapat 
• Rekomendasi dari Gubernur
• Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi
• Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota

d. Pemanfaatan limbah B3 dimana kegiatan ini merupakan kegiatan utama maka 
wajib  memiliki izin dari instansi terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari 
menteri. Sedangkan untuk pemanfaatan limbah B3 yang bukan merupakan 
kegiatan utama harus mendapatkan izin dari Menteri LH.

e. Pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri

Secara umum, izin berlaku selama 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, PerMen LH No. 18 
tahun 2009 terdapat format formulir permohonan rekomendasi pengakutan limbah B3, 
formulir permohonan izin pengelolaan limbah B3, persyaratan minimal permohonan 
izin, formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah, formulir permohonan 
perpanjangan izin pengelolaan limbah B3.21  Kemudian, asuransi pencemaran 
lingkungan hidup (setidaknya senilai 5 milyar rupiah) wajib dimiliki bagi perusahaan 
yang kegiatan utamanya mengelola limbah B3 yang bukan hasil dari kegiatannya 
sendiri.22  Peraturan ini lebih bertitik berat pada prosedur administrasi penerbitan izin, 
tidak ada ketentuan yang jelas mengenai penyimpanan  sementara limbah B3. Selain 
itu juga tidak diatur dengan jelas mengenai jangka waktu penyimpanan limbah B3 
sementara dan tindak lanjut dari penyimpanan limbah B3 sementara.
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18 Peraturan ini mencabut  Keputusan Bapedal No. Kep. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin 
Penyimpanan dan Pengumpulan, Pengoperasian alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan akhir limbah B3. 

19 Pasal 1 ayat (2) PerMen LH No. 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan 
Beracun

20 Pasal 3 PerMen LH No. 18 tahun 2009

21 Lampiran I, II, III, dan IV PerMen LH No. 18 tahun 2009

22 Pasal 8 PerMen LH No. 18 tahun 2009



Berdasarkan peraturan terkait dengan pengelolaan B3 di atas, masih terdapat 
kekurangan, yakni belum ada mekanisme penampungan limbah B3 (sementara) 
sebelum ke lokasi pengolahan akhir akhir. Keputusan Bapedal No. Kep. 01/
BAPEDAL/09/1995 hanya mengatur tentang teknis penyimpanan limbah B3 dari lokasi 
penghasil dan pengumpul. Kemudian, Keputusan Keputusan Kepala Bapedal No.Kep. 
04/BAPEDAL/09/1995 mengatur mengenai tata cara dan ketentuan mengenai 
penimbunan dan pengelolaan B3 (untuk tingkat akhir). 
Saat ini belum ada peraturan yang menjembatani antara Kep. 01/BAPEDAL/
09/1995 dan Kep. 04/BAPEDAL/09/1995, yakni bagaimana mekanisme penyimpanan 
B3 dari lokasi penghasil dan pengumpul ke “tempat penyimpanan sementara”, jangka 
waktu, penentuan lokasi oleh Kepala Daerah, perizinan “penyimpanan sementara” dan 
lain-lain, sebelum akhirnya limbah tersebut ditimbun/dikelola di tempat akhir 
sebagaimana diatur pada Kep.04/BAPEDAL/09/1995.  

2.1. Pengaturan  Pengelolaan Limbah Domestik 
Dalam hal pengelolaan sampah, UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,  
pada Pasal 15 menyebutkan bahwa produsen wajib  mengelola kemasan dan/atau 
barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.23 
Dalam konteks ini, produsen dan atau distributor alat-alat kesehatan, kosmetik, 
pestisida/fungisida yang mengandung merkuri, lampu hemat energi dan produk-produk 
lain yang mengandung merkuri, atau produk yang telah habis masa pakainya tetapi 
produk tersebut masih mengandung merkuri, wajib  mengambil kembali produk mereka 
melalui program take-back atau dikoordinasikan oleh pemerintah daerah agar dapat 
dipastikan dikumpulkan dan dibawa ke tempat penyimpanan sementara yang diijinkan 
atau ditetapkan di tingkat kota/kabupaten/regional.  Akan tetapi meskipun UU No. 18 
tahun 2008 telah mengadopsi prinsip kewajiban produsen tersebut, belum ada 
kebijakan teknis yang nyata untuk mengimplementasikannya. 

Terkait dengan alat kesehatan, Asosiasi Penyedia Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) 
dapat menjadi fasilitator untuk membantu penyediaan alat kesehatan yang bebas 
merkuri selain itu, Aspaki juga menyatakan bersedia untuk membantu menarik alat 
kesehatan (khususnya thermometer) yang mengandung merkuri untuk digantikan 
dengan yang bebas merkuri.24 Hal ini apabila dapat dikordinasikan dengan baik oleh 
Pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan penghentian penggunaan alat 
kesehatan yang mengandung merkuri pada alat kesehatan dan rumah sakit di 
Indonesia. 
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23 Kewajiban ini dikenal dengan prinsip Extended Producer Responsibility

24 Wawancara dengan ASPAKI, 4 September 2012



Box 2.  

Praktek Pengelolaan Merkuri di Tingkat Perusahaan

Pengelolaan merkuri di sektor migas merupakan tantangan dan saat ini implementasi 
peraturan tidak terpantau dengan baik. Di Aceh misalnya, pada tahun 2010, di site  
ExxonMobil di Aceh Utara yang telah diserah-terimakan kembali kepada pemerintah daerah, 
ditemukan merkuri cair (elemental mercury) dalam beberapa kontainer/jerigen plastik di 
salah satu sudut lahan kosong. Masyarakat sekitar lokasi, diantaranya seorang ibu, mengais 
besi tua yang masih bisa didaur-ulang dan bernilai di lokasi bekas bangunan bengkel dan 
warehouse ExxonMobil dan menemukan merkuri dan bocorannya dalam suatu lubang. 

Setelah mendapat konfirmasi dari seorang pedagang emas bahwa cairan aneh itu adalah 
merkuri dan bernilai sekitar Rp. 400,000 per kg, masyarakat kemudian mengeroyok titik 
penimbunan kontainer merkuri itu. Setelah WALHI melaporkan kejadian ini pada suatu 
pertemuan di Jakarta, KLH segera turun ke lapangan dan memerintahkan ExxonMobil untuk 
menutup dan membersihkan lahan yang terkontaminasi merkuri tersebut. ExxonMobil 
menolak bertanggungjawab membersihkan lahan karena sudah menyerahkannya kepada 
pemerintah daerah setelah melalui proses  Sampai saat ini tidak perkembangan atau laporan 
Panitia Khusus yang dibentuk untuk mengatasi isu ini.

Menurut sebuah risalah, dari delapan lokasi tambang migas di dunia yang diteliti para ahli, 
kandungan merkuri tertinggi terdapat pada ladang Arun, Aceh Utara. Konsentrasi merkuri 
dalam gas alam di Aceh mencapai 180 sampai 300 mikrogram/Nmkubik. Wajar kalau 
kemudian Aceh Utara, khususnya Lhokseumawe, merupakan salah satu daerah yang 
memiliki kandungan merkuri alami paling besar di Indonesia setelah Sulawesi Utara dan 
daerah selatan Jawa. Kalimantan. 

Pada kesempatan lain, wakil ExxonMobil menyatakan bahwa perusahaan membagikan 
merkuri kepada sekolah dan perguruan tinggi setempat dalam konteks tanggung jawab 
sosial perusahaan/CSR. Masyarakat perlu mendapat informasi yang benar  tentang bahaya 
merkuri dan bagaimana peraturan pengelolaannya.

Sumber: 
http://www.migas.esdm.go.id/tracking/berita-kemigasan/detil/251440/Teka-teki-merkuri-di-Aceh-
LINGKUNGAN

http://serambinews.net/news/view/35845/racun-merkuri-ancam-aceh-utara
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3. Peredaran dan Perdagangan B3 dan/atau B2 dan Limbah 
B3

3.1. Peredaran dan Perdagangan B3 dan/atau B2
Merkuri merupakan jenis bahan berbahaya yang diatur tata niaga impornya. Artinya, 
merkuri masih dapat beredar dan perdagangannya harus memenuhi ketentuan-
ketentuan tertentu.  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 44/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya 
(B2) jo. Peraturan No. 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009, pada Lampiran I tercantum 
bahwa Air Raksa dengan nomor Chemical Abstract Service25  (CAS): 7439-97-6, dan 
kode  HS: 2805400000, merupakan jenis bahan berbahaya yang diatur tata niaga 
impornya. Lampiran III menampilkan data impor Indonesia di tahun 2006 sampai 2008 
untuk merkuri dengan kode HS (Harmony System): 280540 (Mercury), 52227 
(Mercury), 285200 (compounds, inorganic/organic mercury, excluding amalgalm), 2852 
(compounds, inorganic/organic mercury, excluding amalgalm).26  Pada saat kajian ini 
disusun, peneliti belum menemukan pengaturan nasional mengenai perdagangan 
merkuri dengan HS  52227, 285200, dan 2852.  Kemudian, meskipun peredaran 
merkuri berdasarkan peraturan adalah terbatas, akan tetapi pada kenyataannya dapat 
diperjualbelikan dengan mudah diantaranya melalui internet, di lokasi-lokasi tambang 
emas dan kota-kota terdekatnya, sebagaimana pada Lampiran IV.

Pengangkutan B2 dari pelabuhan tujuan ke gudang Importir Produsen Bahan 
Berbahaya (IP-B2) atau Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) wajib  mematuhi 
prosedur dan ketentuan dari  instansi terkait serta dilengkapi dengan Emergency 
Transport Guide27. Pendistribusian B2 wajib  dilengkapi dengan LDK/SDS (Lembar 
Data Keamanan/Safety Data Sheets)28  kemudian, B2 yang didistrbusikan wajib 
dikemas dengan menggunakan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan persyaratan International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG 
Code/United Nation Standard)29.
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25Chemical Abstract Service adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional,
sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.

26 Diolah dari UN COMTRADE, http://comtrade.un.org

27 Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, 
Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2)

28 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2)

29 Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2)

http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/


Terdapat berbedaan perlakuan impor antara merkuri sebagai bahan B3 dan/atau B2 
dengan bahan/alat peralatan yang mengandung (atau terdapat) merkuri. Sampai saat 
ini impor alat-alat kesehatan dan/atau produk yang mengandung merkuri tidak seketat 
impor B3 dan/atau B2 sebagai bahan kimia, dan belum ada pelarangan impor atas alat 
kesehatan/produk yang mengandung merkuri (seperti thermometer, lampu hemat 
energi)30.   

UU No. 32 tahun 2009 tidak memperbolehkan setiap orang/badan usaha untuk 
memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke wilayah 
Indonesia.31 Terkait dengan merkuri, perlu ada kebijakan khusus yang menyatakan 
bahwa merkuri merupakan B3 yang dilarang untuk diimpor terutama untuk 
kegiatan tambang emas skala kecil dan merevisi Peraturan No. 44/M-DAG/PER/
9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya (B2) 
jo. Peraturan No. 23/M-DAG/PER/9/2011 yang masih memperbolehkan impor dan 
pengadaan merkuri tanpa ada pembatasan waktu dan volume. 

3.2. Peredaran dan Perdagangan Limbah B3

Indonesia merupakan negara anggota Konvensi Basel, yakni Konvensi yang mengatur  
mengenai pengawasan perpindahan dan pembuangan limbah berbahaya lintas batas 
negara (internasional). Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keppres No. 
61 tahun 1993 yang kemudian diamandemen dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia No. 47 tahun 2005. Konvensi ini melarang impor B3 dari negara maju ke 
negara berkembang. Impor limbah B3  dilarang tanpa perkecualian oleh Pemerintah 
Indonesia melalui Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/
8/2003 tentang Larangan Impor  Limbah B332 dan UU No. 32 tahun 2009.33 Dalam hal 
ini jelas bahwa impor limbah merkuri dan/atau limbah B3 yang mengandung merkuri ke 
wilayah Indonesia tidak diperbolehkan. 
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30 Keterangan Tim Teknis dari Kementerian Kesehatan, 5 September 2012

31 Pasal 69 ayat (1) huruf b UU No. 32 tahun 2009

32 Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor  
Limbah B3 menyebutkan bahwa “Impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai sisa suatu usaha dan/
atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan 
lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 
makhluk hidup lain, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1997, dinyatakan dilarang.”

33 Pasal 69 ayat (1) huruf  c dan d UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
menyatakan dengan tegas pelarangan untuk memasukkan limbah serta limbah B3 ke wilayah Indonesia



Pada draft naskah global legally binding instrument on mercury, definisi limbah merkuri 
adalah:  

elemental merkuri (dan senyawanya), bahan atau obyek yang mengandung merkuri 
atau senyawanya, bahan atau obyek yang tercemar merkuri atau senyawanya yang 
dimaksudkan untuk dibuang harus memenuhi ketentuan nasional atau ketentuan pada 
(draft) konvensi ini.34

Perpindahan lintas batas limbah merkuri dan pembuangannya (disposal) harus tunduk/
sesuai  (peraturan yang relevan) dengan  Konvensi Basel.35

Penggolongan merkuri sebagai limbah oleh (draft) konvensi mengenai merkuri ini, 
tentu menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan di tingkat 
nasional harus memperlakukan merkuri sebagai limbah B3, bukan sebagai B3 yang 
dapat beredar dan dipergunakan oleh masyarakat meskipun secara terbatas seperti 
kondisi saat ini. 

20

34 Pasal 13.1 bis, Mercury Waste, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

35 Ibid



Box 3. 

Regulasi vs Realisasi Peredaran Merkuri

Peredaran merkuri harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana diatur oleh 
Peraturan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan 
Bahan Berbahaya (B2) jo. Peraturan No. 23/M-DAG/PER/9/2011. Di tingkat daerah yang 
memiliki Perda khusus mengenai merkuri, tentu perlakuannya lebih ketat. Akan tetapi 
ternyata penjualan merkuri sangat bebas dan dapat dipesan dengan mudah melalui internet 
oleh siapa saja seperti contoh di bawah ini.

Di daerah-daerah hotspots PESK (ASGM), seperti di Poboya, Palu, merkuri kadang-kadang 
diselundupkan di dalam kardus dengan label suku cadang kendaraan (spare part) Fuso). 
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Box 4.

Inisiasi Kabupaten Bombana dan Lombok Barat: Tidak Berpangku Tangan

Di tengah carut marut praktek pertambangan rakyat dan tidak menentunya penunjukan 
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Pemerintah Kabupaten Bombana di Provinsi 
Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tengagra Barat, 
menginisiasi penunjukan wilayah tambang bagi pertambangan emas rakyat dan/atau 
masyarakat adat. 

Meski kegiatan di Sekotong baru berlangsung selama 4 tahun terakhir, beberapa studi yang 
dilakukan akademisi dari beberapa perguruan tinggi, menunjukkan konsentrasi merkuri yang 
cukup tinggi di rambut pekerja tromol, rambut anak-anak, di sungai-sungai, sedimen, lumpur 
tailing di lokasi pemrosesan emas dan beberapa jenis ikan yang biasa dikonsumsi 
masyarakat. Merkuri dalam konsentrasi rendah juga ditemukan di dalam padi yang ditanam 
dekat lokasi tromol pemrosesan emas. 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mempersiapkan lahan seluas 1200 Ha bagi 
kegiatan pertambangan emas rakyat termasuk pengelolaannya dan pemrosesannya. 
Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap melokasir dan 
memantau kegiatan PESK dengan lebih baik dan meminimalkan dampak terutama terhadap 
lingkungan dan masyarakat. Camat dan kepala desa setempat memandang kegiatan ini, 
meski menimbulkan konflik sosial-ekonomi dan budaya, untuk sementara waktu masih 
dipandang sebagai penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin di Sekotong dan 
sekitarnya. 

Pemerintah daerah juga berencana melarang penggunaan merkuri dan memperbaiki tata 
niaga sianida serta meningkatkan frekuensi pemantauan lingkungan dan kesehatan 
masyarakat. Namun demikian, inisiasi ini masih menunggu keputusan DPR dan DPRD untuk 
diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lombok Barat.

Sumber: 
Lokakarya Pengelolaan Tambang Emas Skala Kecil yang Berkelanjutan di Mataram, 9-11 Februari 
2012. 

!

22



4. Pengaturan Merkuri di Berbagai Sektor

4.1. Pengaturan Merkuri di Sektor Kesehatan 
Pada sektor kesehatan terdapat beberapa ketentuan diantaranya:

• Kepmenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan 
Lingkungan Rumah Sakit. 

Peraturan ini diantaranya mengatur mengenai kriteria lingkungan rumah sakit 
yang sehat termasuk  pengelolaan limbahnya. Berdasarkan peraturan ini, limbah 
dengan kandungan merkuri atau kadmium tidak boleh dibakar atau diinsinerasi 
karena beresiko mencemari udara, serta tidak boleh dibuang ke landfill karena 
dapat mencemari tanah dan air tanah. Cara yang disarankan adalah mengirim 
limbah tersebut ke negara yang mempunyai fasilitas pengolah limbah untuk 
kandungan logam berat yang tinggi. Apabila pengiriman tersebut tidak 
memungkinkan, maka limbah dibuang ke tempat penyimpanan yang aman 
sebagai pembuangan akhir untuk limbah industri yang berbahaya. Pilihan cara 
lain adalah dengan kapsulisasi kemudian dilanjutkan dengan landfill. Bila hanya 
dalam jumlah kecil dapat dibuang bersama limbah domestik.  
Meskipun peraturan ini telah mengatur mengenai pengelolaan limbah 
merkuri namun tidak ada petunjuk mengenai kriteria tempat penyimpanan 
sementara limbah mengandung logam berat, sebelum akhirnya limbah 
tersebut diberikan ke pengelola atau penimbunan akhir. Perlu adanya revisi 
atas peraturan ini, dalam hal limbah yang mengandung logam berat 
(merkuri, kadmium) jumlahnya kecil, tetap tidak diperbolehkan untuk 
dibuang bersama-sama limbah domestik karena kemungkinan lepas ke 
lingkungan dan berakumulasi dalam jangka waktu lama. 

• SNI No.01-3553-1996 & PERMENKES No.416 tahun 1990,  ketentuan ini  
menyatakan bahwa  kadar maksimum Merkuri (Hg) dalam air minum tidak boleh 
lebih dari 0,001 ppm (1 ppb).

• Baku mutu merkuri pada  emisi udara untuk insinerator secara umum sesuai 
Keputusan BAPEDAL No.03 tahun 1995, mengatur baku mutu  pada emisi udara 
untuk insinerator secara umum, diantaranya memuat baku mutu merkuri 
sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

23



Tabel 3. Baku Mutu Emisi Udara untuk Insinerator

No. Parameter Kadar Maksimum (mg/
Nm²)

1 Partikel 50
2 Sulfur dioksida (SO2) 250
3 Nitrogen dioksida (NO2) 300
4 Hidrogen Fluorida (HF) 10
5 Karbon Monoksida (CO) 100
6 Hidrogen Chlorida (HCl) 70
7 Total Hidrocarbon (sbg CH4) 35
8 Arsen (As) 1
9 Kadmiun (Cd) 0.2

10 Kromium (Cr) 1
11 Timbal (Pb) 5
12 Merkuri (Hg) 0.2
13 Talium (Tl) 0.2
14 Opasitas 10%

• Permenkes No 453/MENKES/PER/XI/1983 tentang Bahan Berbahaya. 
Permenkes ini digantikan dengan Permenkes No. 472/MENKES/V/1996 tentang 
Pengamanan Bahan Bahaya Bagi Kesehatan. Pada Pasal 7 ayat 1 Permenkes 
No. 472/MENKES/V/1996 disebutkan bahwa “Kasus terhadap importir bahan 
berbahaya berupa borax, formalin, merkuri, metanil yellow, rodamin B  dan 
Sianida dan garamnya, harus segera melaporkan pemasukan atau 
penerimaannya kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya (dua) minggu 
setelah penerimaan barang.”

• Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/ MENKES/ PER/V/1998 Tentang Bahan, 
Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik. Peraturan 
ini melarang penggunaan merkuri untuk kosmetik;

• Peraturan POM tentang Bahan Kosmetik No. HK.00.05.42.1018 Lampiran I 
memuat bahan kosmetik yang dilarang termasuk merkuri dan turunannya, 
sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Bahan Kosmetik yang Dilarang

No urut pada 
Lampiran 1 No. ACD Nama Bahan CAS

876 221 Merkuri dan senyawa-senyawanya 
kecuali kasus khusus seperti pada 

Annex VI. Part 1 (ACD)

7439-97-6

• Lampiran Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE-01/MENAKER/1997 Tentang 
Nilai Ambang Batas Faktor Kimia memuat diantaranya ambang batas paparan 
merkuri, seperti disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai Ambang Batas Faktor Kimia di Tempat Kerja

Nama Bahan Kimia
dan Nomor Cas

N A BN A B PSD/KTDPSD/KTD
KetNama Bahan Kimia

dan Nomor Cas
BDS mg/m3 BDS mg/m3

Ket

Air raksa (sbg Hg)
(7439-97-6)
Air raksa senyawa anorganik
Air raksa senyawa alkil
Air raksa senyawa aril
Akrilamid (79-061)

0.025; A4

0.01

0.1
0.03;A3

-

-

-
-

-

0.03

-
- Kulit

Program PROPER Rumah Sakit dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup mulai 
tahun 2012.36 Namun demikian, pengelolaan limbah yang mengandung merkuri belum 
menjadi kriteria tersendiri pada PROPER Rumah Sakit.
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36 Presentasi Kementerian Lingkungan Hidup, Sabar Ginting, 4 September 2012 



Box 5.

Pilot Project Penghapusan Penggunaan Merkuri di Rumah Sakit

WHO (World Health Organisation) dan GEF (Global Environment Facility) project telah 
menerbitkan panduan penanganan dan penyimpanan peralatan kesehatan yang 
mengandung merkuri. Indonesia dapat mengadopsi komponen-komponen yang relevan 
dari panduan tersebut dan sekaligus melakukan pilot project, seperti halnya yang sedang 
dikembangkan sejak tahun 2011 oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar, Dinas 
Kesehatan Kota Denapsar, dan BaliFokus dengan 10 (sepuluh)  rumah sakit di Kota 
Denpasar. Dalam kegiatan ini, semua rumah sakit yang menyatakan komitmennya dalam 
Nota Kesepahaman, menyusun Rencana Aksi untuk penghapusan merkuri dan 
peningkatan pengelolaan limbah medis di lokasi masing-masing untuk periode tertentu. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya edukasi dan pelatihan mengenai 
penanganan merkuri di rumah sakit bagi para perawat dan tenaga kesehatan termasuk 
penyediaan tempat penyimpanan sementara peralatan yang mengandung merkuri (dari 
lampu CFL, termometer dan spyhgmomanometer yang tidak digunakan lagi). Saat ini 
Pemerintah Kota Denpasar tengah berencana dan melakukan penjajakan dalam rangka 
mengalokasikan tempat penyimpanan limbah yang mengandung merkuri di tingkat kota. 
Dokumentasi kegiatan pilot project terdapat pada Lampiran 2. 

Sumber:

- http://gefmedwaste.org/section.php?id=31

- Krishna Zaki, BaliFokus. Presentasi. Pilot Project Rumah Sakit Bebas Merkuri di Kota 
Denpasar. Jakarta, 4 September, 2012 
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4.1. Pengaturan Merkuri pada Sektor Minyak dan Gas Bumi 

Tantangan yang dihadapi oleh kegiatan operasi minyak dan gas bumi di Indonesia 
terkait dengan merkuri adalah:37 

a) lapangan migas atau reservoir di Indonesia secara alami terdapat kandungan 
merkuri;

b) operasi lapangan migas menghasilkan limbah yang mengandung merkuri;
c) merkuri elemental dapat dihasilkan sebagai hasil ikutan dari pabrik migas;
d) Indonesia tidak memiliki instalasi untuk pemulihan merkuri. Ketentuan 

pengelolaan merkuri, limbah merkuri/limbah yang mengandung merkuri di 
bidang migas mengacu pada ketentuan nasional terkait dengan peraturan 
bahan berbahaya dan beracun serta peraturan limbah berbahaya dan beracun.

Saat ini, secara umum, merkuri yang dihasilkan dari sektor Migas dikirim ke Belanda 
atau Jerman untuk dikelola dan direcovery  (dipulihkan). Dari hasil recovery ini, ada 
pembagian keuntungan dari penjualan elemental merkuri ke pasar global. Indonesia 
mendapat insentif ekonomi dari kegiatan environmentally sound mangement of 
mercury di Jerman atau Belanda. Hal tersebut juga memberi pendapatan signifikan 
untuk negara dari sektor migas. Kelak, setelah Mercury Convention berlaku dan  
diratifikasi oleh Indonesia, terdapat potensi masalah, sebab  merkuri yang dikirim ke 
luar negeri hanya diperbolehkan untuk pengelolaan secara berwawasan lingkungan 
(Environmentally Sound Management/ESM) dan tidak ada insentif ekonomi lagi untuk 
negara pengirim.38

 

4.2. Pengaturan Merkuri pada Sektor Pertambangan 

Tahun 1991, Kementerian ESDM memberikan perhatian secara khusus pada merkuri  
melalui Peraturan Menteri ESDM No. 01.P/76/M.PE/1991 tentang Keselamatan Kerja 
Pada Penggunaan, Penyimpanan dan Penggunaan Air Raksa dalam Usaha 
Pertambangan Bahan Galian Emas. Peraturan tersebut menyatakan bahwa 
penggunaan, penyimpanan, dan penanganan air raksa untuk amalgamasi dalam 
usaha pertambangan bahan galian emas, tanpa menyatakan skala atau besaran 
kapasitas atau volume produksi emas:
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37 Rasio Ridho Sani, Management of Mercury From Oil and Gas Operation in Indonesia. http://www.unep.org/
hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Waste%20management/4-5_Rasio%20Sani%20INDONESIA%20country
%20report.pdf

38 Yuyun Ismawati, BaliFokus, Lokakarya Startegi Nasional untuk Pengelolaan Merkuri yang Berwawasan 
Lingkungan, Jakarta, 5 September 2012. 



• Harus mendapat izin dari instansi yang berwenang39

• Melakukan pelaporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum 
mengenai jumlah pengadaan, penggunaan serta penyediaan air raksa tersebut, 
termasuk jumlah yang hilang atau terbuang dalam amalgamasi.

• Secara berkala harus dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal 
Pertambangan Umum cq. Direktorat Teknik Pertambangan dan/atau kantor Wilayah 
Departemen Pertambangan dan Energi setempat, terhadap limbah padat, cair dan 
emisi gas lokasi amalgamasi dan lokasi pemanggangan amalgam dalam 
pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian emas.

• Penerapan sanksi pelanggaran Peraturan Menteri tersebut kepada Dirjen 
Pertambangan Umum atau Gubernur Kepala daerah Tingkat I kepada pemegang 
KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK 
atau Pemegang Surat Izin Penambangan Rakyat Daerah (SIPRD). 

Peraturan ini merupakan kendala bagi upaya penghapusan merkuri sebab masih 
memperbolehkan penggunaan merkuri oleh masyarakat dan bahkan perusahaan 
skala besar. Meski peraturan ini menyebutkan bahwa penggunaan merkuri harus 
berdasarkan izin dan diawasi oleh pemerintah, namun pada praktek di lapangan 
perizinan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik, dan penggunaan merkuri 
untuk kegiatan pertambangan tidak terkendali.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang 
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Akibat 
Pertambangan Emas Rakyat, mengatur aspek lingkungan dari kegiatan penambangan 
dan pengolahan emas yang dilakukan oleh rakyat baik pada cebakan primer maupun 
cebakan sekunder.

Kegiatan pertambangan emas rakyat diartikan sebagai  suatu usaha pertambangan 
emas yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil kecilan atau secara gotong-
royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri40. Beberapa ketentuan 
yang harus dipenuhi oleh penambang emas rakyat antara lain, melakukan 
penambangan tidak di sempadan dan/atau bantaran sungai,41  pembuatan kolam 
pengendap, pengolahan air, kestabilan dinding lubang galian tambang,42  melakukan 
mekanisme dan pengolahan air lumpur pencucian atau tailings,43  penyimpanan dan 
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39  Misalnya: a) Direktorat Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Direktorat  Teknik Pertambangan untuk 
pemegang KP Eksploitasi, pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dan Kontraktor KK,  setelah mendapat 
rekomendasi Departemen Kesehatan cq. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

40 Pasal 1 (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 

41 Pasal 5 a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008

42 Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008

43 Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008



pembatasan penggunaan merkuri dan sianida.44 Namun demikian, peraturan ini tidak 
memiliki ketentuan yang mewajibkan penambang atau pemerintah daerah untuk 
merehabilitasi, pemulihan lahan tercemar dan pembersihan lahan yang 
terkontaminasi logam berat.

UU Minerba No.4 tahun 2009 mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat, 
diantaranya izin pertambangan rakyat yang diakomodasi pada Pasal 66 sampai 73 dan 
wilayah pertambangan rakyat pada pasal 20 sampai 26. Kriteria untuk menetapkan 
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) meliputi: 

a) mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di 
antara tepi dan tepi sungai;

b) mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 
maksimal 25 meter;

c) endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
d) luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektare;
e) menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/atau
f) merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah 

dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.
Pada prakteknya, peraturan ini tidak mudah untuk diimplementasikan, mengingat 
bahwa wilayah pertambangan rakyat pada dasarnya adalah  wilayah yang telah ada 
kegiatan pertambangan selama 15 tahun dan berarti tidak membuka wilayah baru.  
Tidak semua wilayah di Indonesia yang berpotensi dengan bahan tambang  memiliki 
penetapan wilayah pertambangan rakyat dan telah ada kegiatan selama 15 tahun. 
Selain itu, di tingkat lapangan, perlu pengaturan teknis tanpa merkuri yang dapat 
dipahami penambang, pendidikan bagi para penambang serta dukungan sarana dan 
prasarana serta tindakan penegakan hukum yang tegas.
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4.3. Pengaturan Merkuri di Sektor Energi
Pembakaran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap   menghasilkan emisi yang 
mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia. Merkuri merupakan salah satu 
emisi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Apabila konsentrasi merkuri di udara 
bersentuhan dengan air baik secara langsung atau melalui deposisi dari udara, proses 
biologis mengubahnya menjadi methylmercury, yang terakumulasi pada ikan dan 
hewan (termasuk manusia) yang mengkonsumsi ikan.45  Pada PLTU belum terdapat 
pengaturan mengenai emisi merkuri dan penanggulangan kontaminasi merkuri dari  
PLTU. 

4.4. Pengaturan Merkuri di Tingkat Daerah

4.4.1.Propinsi Kalimantan Barat
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 4 tahun 2007 tentang Pengendalian 
Distribusi dan Penggunaan Merkuri Serta Bahan Sejenisnya.  Perda ini memberikan 
persyaratan dan pendaftaran distributor (Distributor Terdaftar Merkuri dan Bahan 
Sejenisnya/ DT-MBS serta Pengecer Terbatas Merkuri dan Bahan Sejenisnya/PT-MBS) 
serta pengguna merkuri  mengenai pendistribusian merkuri dan penggunanya. Memuat 

Box 6.

Sumber tertinggi: Emisi Merkuri dari Pertambangan Emas Skala Kecil di 
Indonesia

Inventory  lepasan merkuri di Indonesia diperkirakan sebesar 390,140 Kg Hg/tahun, 
mengidentifikasi sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK/ASGM) sebagai 
sumber emisi merkuri tertinggi (57.5%  dari total emisi), diikuti oleh sektor minyak dan 
gas dari kegiatan produksi, lalu pembakaran batu-bara, insinerasi sampah dan 
pembakaran sampah secara terbuka, pembuangan limbah lainnya serta 
pembuangan sampah ilegal. Lepasan tertinggi merkuri ke lingkungan adalah ke 
udara, yakni sebesar 59.32%. 

Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundangan khusus yang mengatur 
udara bersih (clean air act) dan PRTR (Pollutant Release and Transfer Register).

Sumber:
Kania Dewi, 2012. Inventory of Mercury Releases in Indonesia. 
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45 Batubara Mematikan, Greenpeace, diakses pada http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Report-
Batubara%20Mematikan.pdf

http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Report-Batubara%20Mematikan.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Report-Batubara%20Mematikan.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/110812/Report-Batubara%20Mematikan.pdf
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sanksi administrasi dan pidana, akan tetapi belum memuat pengaturan bagaimana 
secara teknis merkuri dan bahan sejenisnya harus dikelola secara tepat dan aman.  

4.4.2.Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya memiliki Peraturan Daerah Palangkaraya No. 6 Tahun 2003 tentang 
Penjualan dan Penggunaan Merkuri atau Air Raksa. Perda ini menyebutkan bahwa 
setiap orang atau badan hukum yang menjual merkuri hanya boleh menjual merkuri 
kepada pengguna yaitu industri yang memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar 
Industri, Perusahaan Pertambangan Non Importir Produsen (IP-B2T), Koperasi serta 
kelompok usaha pertambangan rakyat dan Badan/Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah 
yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-
undangan.46 Pelanggaran atas hal tersebut dikenakan sanksi pidana dengan kurungan 
enam bulan atau denda paling banyak lima juta.47

 Implementasi Perda ini belum maksimal, sebab  peredaran merkuri secara bebas di 
Palangkaraya masih cukup marak. Pada umumnya, aktivitas pertambangan tanpa izin 
yang menggunakan merkuri  banyak terjadi di wilayah kabupaten dan kota. Pemerintah 
propinsi terus berupaya menertibkan penjualan dan penggunaan merkuri.48 

4.5. Penanganan Merkuri Sebagai Barang Sitaan di Tingkat Daerah
Penanganan merkuri sebagai barang sitaan perlu mendapat perhatian khusus. 
Misalnya penanganan merkuri pada RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 
Negara). RUPBASAN dikelola oleh Kementerian Kehakiman melalui Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan.49 Tugas pokok RUPBASAN adalah melakukan penyimpanan benda 
sitaan dan barang rampasan negara, yakni melakukan perbuatan menyimpan atau 
menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda 
dan barang tersebut (benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya).50 

Berdasarkan pengalaman di Palu, merkuri yang disita oleh penyidik disimpan di dalam 
Gudang Barang Berbahaya RUPBASAN bersama-sama dengan barang sitaan lain 
yang dianggap berbahaya seperti bom rakitan, sianida dan boraks. Petugas 
RUPBASAN tidak diberi panduan dan arahan yang memadai tentang tata cara 
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46 Pasal 9 Perda No. 6 tahun 2003

47 Kabupaten Harus Awasi Perda Merkuri, 10 Agustus 2004, http://www.djmbp.esdm.go.id/modules/news/index.php?
_act=detail&sub=news_minerbapabum&news_id=1403 diakses pada 10 Mei 2012.

48 Ibid

49 PP No. 27 tahun 1983 tentang  Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

50  Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tata 
Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
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penanganan merkuri dan B3 lainnya sehingga penanganan merkuri di tempat 
penyimpanan sementara sebagai barang sitaan berpotensi menimbulkan paparan 
merkuri yang cukup tinggi pada petugas dan masyarakat di sekitar RUPBASAN 
mengingat jumlah barang yang disita cukup  besar dan disimpan dalam waktu yang 
cukup lama.51  Juklak dan Juknis pengelolaan benda sitaan negara dan barang 
rampasan negara untuk Barang Berbahaya dan Beracun belum memuat secara 
khusus mengenai pengelolaan merkuri. Juklak dan Juknis juga perlu diintegrasikan 
dengan rencana Penyimpanan Sementara dan Interim Merkuri serta B3 lainnya, 
sejak dari sumber penghasil, di tingkat kota/kabupaten, tingkat propinsi atau 
regional dan di tingkat nasional. 
Selain itu, saat penegak hukum melakukan sidak (inspeksi mendadak) dan penyitaan, 
Penyidik dan Petugas tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai bahaya 
merkuri. Merkuri yang disita penyidik disimpan dalam ruangan kerja polisi/penyidik 
tanpa pengamanan atau perlindungan yang memadai. Di Kantor Polisi Resor Palu, 
tumpahan merkuri di dalam ruangan dan lemari penyidik tidak dibersihkan secara baik 
dan benar. Begitu pula saat barang sitaan ditransfer dari kantor penyidik ke 
RUPBASAN,  tidak ada arahan atau penduan yang jelas. Proses transfer tersebut 
terkadang dilakukan dengan sepeda motor atau mobil terbuka yang memungkinkan 
merkuri sitaan hilang di tengah jalan. Tidak ada panduan bagaimana menyimpan 
merkuri sitaan dari lapangan atau Alat Perlindungan Diri (APD) yang harus digunakan 
penyidik dalam menyita merkuri.52 
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51 Yuyun Ismawati, Bali Fokus, interview dengan Petugas RUPBASAN Palu, Juni 2011

52 Ibid



5. Manajemen Merkuri di Tingkat Regional dan 
Internasional

5.1. Uni Eropa
Di negara-negara Uni Eropa (EU), pengelolaan merkuri mendapat perhatian khusus. 
Pada tahun 2005 EU telah memiliki EU Mercury Strategy yang memuat rencana 
penanggulangan pencemaran merkuri pada EU dan tingkat global.53 Strategi tersebut 
membatasi penjualan peralatan yang mengandung merkuri dan  melarang ekspor 
merkuri dari EU per tahun 2011, termasuk adanya peraturan-peraturan baru mengenai 
penyimpanan yang aman. Pada Mercury Strategy juga dimuat 20 upaya untuk 
mengurangi emisi merkuri, menghentikan permintaan dan suplai, serta perlindungan 
terhadap  paparan merkuri terutama methylmercury yang ditemukan pada ikan.54  
Tindakan yang diusulkan pada EU Mercury Strategy diantaranya: 
Aksi Global: EU akan memberikan masukan pada kegiatan dan kerjasama 
internasional dengan negara lain untuk mengatasi masalah merkuri. Hal ini dilakukan 
dengan inisiasi internasional untuk mengurangi suplai merkuri, termasuk penghapusan 
secara global produksi merkuri baru dari Cinnabar dan langkah-langkah untuk 
mencegah surplus merkuri di pasar.  Strategi ini juga mencakup tindakan-tindakan 
untuk membantu negara lain mengurangi penggunaan merkuri dan emisi merkuri serta 
mendukung Program Merkuri UNEP;
Mengurangi suplai dari EU:  Ekspor merkuri EU akan dihapus pada 2011. Hal ini 
akan mengurangi suplai global, dan menunjukkan komitmen EU  untuk mengatasi 
masalah merkuri; 
Mengurangi permintaan EU: dalam mengimplementasikan strategi, pemasaran 
peralatan yang mengandung merkuri (misalnya termometer) yang digunakan 
konsumen dan kesehatan, dengan beberapa pengecualian akan dilarang. Penggunaan 
merkuri yang tersisa di EU (misalnya dental amalgalm) akan diinvestigasi lebih lanjut 
dan diupayakan tindakan yang diperlukan; 
Mengatasi Surplus EU: penghapusan merkuri oleh industri chlor-alkali akan 
menghasilkan surplus yang besar terhadap merkuri dan tidak dapat dijual di pasar 
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53European Commission, diakses pada: Environment – Mercury, diakses pada 28 Agustus 2012, http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/mercury/

54 ibid
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dunia per tahun 2011 serta harus disimpan dengan aman.  Saat ini merkuri yang telah 
ada di pasar (pada produk lama dan yang masih digunakan)  telah dipertimbangkan 
dan dibuat kajiannya oleh EU dan terdapat laporannya pada website EU55;
Pengurangan emisi merkuri EU: Dampak dari peraturan EU yang berlaku akan di 
kaji ulang. Pertukaran informasi akan dilakukan antara negara anggota untuk 
mendukung pengawasan emisi merkuri. Studi atas kontrol tambahan atas emisi dari 
pembakaran batubara skala kecil telah tersedia; 
Perlindungan terhadap paparan merkuri di EU: European Food Safety Authority 
(Otoritas Keamanan Pangan) akan mengkaji secara detail mengenai paparan 
makanan yang mengandung merkuri pada perempuan, anak-anak yang paling rentan 
terhadap  dampak merkuri. Komisi akan menyediakan saran terkait dengan merkuri  
pada makanan;
Meningkatkan pemahaman: penelitian akan dilakukan untuk mengisi gap 
pengetahuan terkait dengan masalah merkuri. 

5.2. Filipina: Strategi Nasional untuk Penghapusan Merkuri pada Tambang Emas 
Skala Kecil

Filipina telah menyusun strategi nasional untuk penghapusan merkuri pada 
pertambangan emas skala kecil/artisanal and small-scale gold mining (ASGM). Sektor 
ASGM merupakan penyumbang penting bagi ekonomi Filipina, akan tetapi juga 
menimbulkan masalah kesehatan terutama dengan penggunaan merkuri dan bahan 
kimia beracun yang terus menerus, dan hal tersebut menjadi beban masyarakat 
khususnya pekerja tambang dan juga komunitas yang tinggal dekat hulu dan hilir 
operasi AGSM56. Pendekatan strategi nasional Filipina diantaranya57:

a. Kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, akademia, dan pemangku 
kebutuhan lain dalam menyediakan opsi dan kegiatan untuk mewujudkan 
tujuan Rencana Srategis Nasional;

b. Tujuan pengurangan untuk periode 2017 sampai 2021, setelah evaluasi 
Steering Comittee Nasional berdasarkan data/evaluasi dari akademisi, 
LSM, dan pemangku kebutuhan lain yang concern;
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55 Options for Reducing Mercury Use in Products and Applications and the Fate of Mercury Already Circulating in 
Society, diakses pada 4 September 2012, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/
study_report2008.pdf

56  National Strategic Plan for Mercury in Artisanal and Small Scale Gold Mining in the Phillipines, Ban Toxic, 
Halaman 16, diakses pada 4 September 2012,  http://bantoxics.org/v2/images/downloads/nsp-asgm%20final.pdf

57 Op. Cit , halaman 17 http://bantoxics.org/v2/images/downloads/nsp-asgm%20final.pdf
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c. Membangun rencana outreach yang mempertimbangkan inisiasi 
perlindungan kesehatan dan lingkungan yang luas, menghubungkan 
program, kegiatan dan pengalaman kini dengan yang lampau;

d. Membangun strategi pendanaan untuk mendukung rencana strategis 
nasional;

e. Meningkatkan kolaborasi dengan institusi regional dan internasional serta 
jaringan untuk memfasilitasi arus informasi, dan asistensi dalam 
mempromosikan keberhasilan rencana strategis nasional;

f. Meningkatkan kesadaran dan advokasi penggunaan teknologi lokal, serta 
pengalaman untuk memfasilitasu transfer teknologi dan mendukung 
peningkatan kapasitas untuk mengurangi penggunaan merkuri pada ASGM;

g. Secara periodik mengkaji, memonitor serta melakukan evaluasi kegiatan 
berdasarkan ukuran-ukuran yang telah disepakati;

h. Menghubungkan intervensi ASGM dengan proses pembangunan di tingkat 
nasional dan lokal serta produk-produknya seperti strategi pemberantasan 
kemiskinan, Millenium Development Goal-based National Development 
Plans.

Strategi nasional Filipina dirancang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan 
mengadopsi 59 (lima puluh sembilan) kegiatan yang diasumsikan dapat berkontribusi 
untuk pencapaian keseluruhan tujuan dan sasaran  rencana strategi nasional  dalam 
mengatasi masalah terkait dengan ASGM. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan misalnya58: 
a) mempromosikan rencana strategi nasional kepada pemimpin di daerah dan 

nasional untuk mengarusutamakan ASGM di tingkat lokal dan nasional, 

b) Memastikan keberlangsungan working group dan memfasilitasi rencana 
implementasi;

c) Membangun mekanisme pendanaan dan strategi penggalangan dana, 
termasuk mempersiapkan proposal untuk diberikan kepada lembaga donor;

d) Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan 
administrasi terkait dengan tambang sekala kecil untuk menentukan gap, 
tumpang tindih peraturan dan melakukan advokasi untuk mengamandemen 
regulasi tersebut dengan memberikan rancangan aturan yang dapat 
mengatasi gap dan tumpang tindih tersebut kepada Kongres;

e) Melakukan reformasi kerangka aturan termasuk amandemen DAO 97-38 
untuk memfasilitasi penghentian penggunaan merkuri secara bertahap 
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dalam rangka pelarangan total importasi elemental merkuri, bahan merkuri 
tertentu dan produk yang mengandung merkuri di Filipina;

f) Mengidentifikasi prioritas ASGM untuk pengurangan merkuri dan 
menginisiasi intervensi intervensi ASGM pada wilayah prioritas;

g) Melakukan pengumpulan data dan penilaian kebutuhan untuk pelatihan 
bagi penambang dan institusi pendukung lainnya terkait ASGM;

h) Memfasilitasi formasi dan memperkuat kerjasama pertambangan, asosiasi, 
perusahaan dan badan lainnya;

i) Membentuk komite/kelompok kerja untuk melakukan penilaian atas pilihan 
dan teknologi bagi penyimpanan merkuri yang aman dari sektor ASGM.

5.3. Draft Global Legally Binding Instrument on Mercury59

Draft globally legally binding instrument in mercury versi INC.4.3 memuat 4 isu penting 
diantaranya:
Supply, secara umum terkait dengan pelarangan ekspor, penjualan maupun distribusi 
merkuri yang dihasilkan dari pertambangan primer merkuri, termasuk upaya 
pengurangan tambang primer merkuri.60

Trade, secara umum impor merkuri dapat dilakukan pada kondisi tertentu yakni dalam 
rangka penyimpanan (environmentally sound storage). Impor atau ekspor merkuri 
pada dasarnya dilarang kecuali untuk keperluan ASGM dan dental amalgalm (kecuali 
encasulated amalgam).61  Kemudian Pemerintah nasional harus membentuk otoritas 
dalam rangka pertukaran informasi mengenai merkuri serta sistem lisensi untuk 
merkuri.62  Perpindahan merkuri lintas batas negara harus memenuhi ketentuan 
konvensi Basel.63

Products and processes: pada dasarnya dilarang melakukan impor atas produk yang 
mengandung merkuri diantaranya64  baterai (mercury oxide, alkaline manganese, zinc 
carbon, dll), alat pengukur (barometer, manometer, phyrometer, thermometer, 
spygmomanometer, flow meter, physcrometer/hygrometer), electric switches and 
relays (thermostat, temperature switch,  contact relay, dll), lampu yang mengandung 
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59 http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC5/5_3_e_text.pdf

60 Pasal 3, Mercury Supply Sources, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

61 Pasal 4.3, International Trade (with Parties) in Mercury  (and Mercury compounds), UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3 

62 Pasal 4.2 bis, International Trade (with Parties) in Mercury  (and Mercury compounds), UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

63 Pasal 4.4. International Trade (with Parties) in Mercury  (and Mercury compounds), UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

64 Pasal 6 Product and Process, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3



merkuri lebih dari 5 mg, dental amalgalm, sabun dan kosmetik, cat, pestisida, 
antiseptik tertentu, produk pharmaceutical.65 
Export dapat dilakukan untuk keperluan penyimpanan (storage) setelah menerima 
pernyataan consent dari negara yang bersangkutan. Selain itu, produk yang 
mengandung merkuri tersebut juga tidak dapat diproduksi lagi. Negara juga harus 
mewajibkan industri yang menghasilkan produk yang mengandung merkuri atau 
menggunakan merkuri dalam prosesnya untuk melapor setiap  tiga tahun sekali, 
dimana laporannya meliputi: kuantitas merkuri yang digunakan setiap tahun, produk 
atau proses dimana merkuri digunakan, sumber supply merkuri di dapat, jumlah 
merkuri pada setiap produk yang terjual, dan rencana untuk penghentian penggunaan 
merkuri dalam produk dan proses.66

Emission and releases: setiap negara anggota (penandatangan konvensi) harus 
melakukan langkah-langkah untuk mengurangi (dan apabila mungkin mencegah) emisi 
merkuri diantaranya dari sumber emisi sebagai berikut: PLTU Batu-bara, fasilitas 
produksi, ininerator limbah, industri besi dan baja, ASGM, fasilitas prosessing Migas, 
pembakaran batu-bara di pemukiman67. Negara anggota juga harus mempersiapkan 
best available technique dan praktek lingkungan yang terbaik untuk mengatasi emisi 
merkuri, serta membuat numerical national goal dalam rangka mengurangi emisi dan 
membentuk inventory merkuri terkait dengan sumber emisi yang telah disebutkan di 
atas. 
Artisanal and Small-Scale Gold Mining: setiap negara anggota yang pada wilayah 
teritorinya memiliki ASGM - dalam skala yang “more than insignificant” tanpa ada 
penjelasan lebih rinci lagi - dan prosesingnya diwajibkan untuk melakukan tindakan 
pengurangan merkuri dan senyawanya dan lepasnya merkuri ke lingkungan dari 
kegiatan tersebut.68  Selain itu juga diwajibkan untuk membuat rencana aksi nasional 
dan memberikannya kepada Sekretariat paling lambat 3 tahun setelah konvensi 
mengenai merkuri berlaku. Merkuri atau senyawanya yang dilarang untuk digunakan 
pada ASGM diantaranya: elemental (metallic) merkuri, merkuri (I) chloride atau 
calomel, merkuri (II) oxide, mercury (II) sulfate, mercury (II) nitrate, cinnabar ore 
(termasuk artificially sythesized mercury suphide), campuran elemental merkuri 
dengan bahan lain, termasuk campuran merkuri dengan konsentrasi merkuri 
setidaknya 95 persen berat.69  Namun demikian, meski sektor ASGM diidentifikasi 
sebagai “the single largest source of intentional use of mercury” dalam laporan UNEP 
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65 Annex C, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

66 Pasal 5, Product and Process, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

67 Annex F International Trade (with Parties) in Mercury  (and Mercury compounds), UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

68 Pasal 9, Artisanal and Small Scale Gold Mining, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

69 Annex B Mercury and mercury compounds subject to international trade measures, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3



(2008) tidak ada usulan jangka waktu yang jelas untuk penghapusan (sunset date)  
pemakaian merkuri di sektor PESK.
Storage, Waste and Contaminated Sites, dalam hal storage negara anggota 
diharapkan dapat mengadopsi  persyaratan penyimpanan merkuri yang sesuai dengan 
kaidah lingkungan sebagaimana terlampir pada konvensi merkuri dan juga peraturan 
yang relevan berdasarkan Konvensi Basel.70 

Adapun yang dimaksud dengan limbah merkuri dalam konvensi ini adalah: 
a) elemental merkuri dan senyawa merkuri;
b) bahan atau produk mengadung merkuri atau senyawanya, dan 

c) bahan atau obyek yang tercemar merkuri atau senyawa merkuri yang akan 
dibuang atau bermaksud untuk dibuang.71  

Terkait dengan wilayah yang tercemar (contaminated sites), setiap  anggota harus 
berupaya membuat strategi yang tepat untuk mengidentifikasi dan melakukan 
assessment wilayah yang terkontaminasi merkuri dan senyawanya.72 
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71 Pasal 13.1 bis Mercury Wastes, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3

72 Pasal 14, Contaminated Sites, UNEP(DTIE)/Hg/INC.4/3



6. Gap Analysis
Pengelolaan merkuri sementara waktu merujuk pada pengelolaan B3 dan/atau B2 dan 
limbah B3 akan tetapi peraturan tersebut apabila dikontekstualisasikan dalam rangka 
pengelolaan merkuri yang komprehensif masih terdapat kekurangan diantaranya 
ketentuan terkait: 

a) Aspek penyimpanan sementara merkuri - baik di tingkat kota/kabupaten/
propinsi - dengan memperhatikan aspek-aspek:

i. penentuan lokasi, tata cara penyimpanan, jangka waktu dan perizinan;
ii. mekanisme pengumpulan dari lokasi penghasil (misalnya rumah sakit, 

praktek dokter pribadi, konsumen lampu hemat energi)  ke tempat 
pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara di tingkat lokal atau 
Kabupaten/Kota/Propinsi dan kemudian pemindahan ke tempat  
pengumpulan/penimbunan akhir;

iii. prosedur pemilahan merkuri dan bahan/produk yang terkontaminasi 
merkuri dari lokasi penghasil ke penyimpanan sementara (misal: 
merkuri pada lampu, merkuri pada alat kesehatan), serta bentuk 
limbah yang disimpan; 

b) Aspek penyimpanan merkuri nasional dan regional, lokasi peyimpanan/
storage dan opsi-opsi pembuangan akhir merkuri, misalnya untuk storage 
dalam jangka waktu lama harus mempertimbangkan aspek geografi dan 
teknologi, kesehatan masyarakat dan lingkungan, finansial, proses politik 
dan sosial, sumber daya manusia, kerangka hukum dan kebijakan, dan 
aspek lain termasuk kendala-kendalanya73;  

c) Petunjuk implementasi prinsip  extended producer responsibility pada 
penghasil merkuri dan/atau produk yang mengandung merkuri;

d) Strategi pengurangan emisi dan penggunaan merkuri pada kegiatan yang 
menggunakan merkuri (PLTU Batu-bara, ASGM, konsumsi produk 
mengandung merkuri);

e) Perlindungan terhadap paparan merkuri (di lokasi yang rentan terhadap 
paparan merkuri maupun pada produk atau makanan yang mengandung 
merkuri);

f) Pelarangan yang tegas untuk pelarangan penggunaan merkuri dan 
turunannya di semua sektor. Saat ini,  merkuri masih beredar dan 
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digunakan di Indonesia akan tetapi penggunaannya terbatas dan harus 
memenuhi perizinan dan sejumlah prosedur. Sementara itu, apabila 
konvensi merkuri berlaku, maka merkuri dan produk yang mengandung 
merkuri dinyatakan sebagai limbah merkuri yang harus dikelola 
berdasarkan ketentuan limbah B3 dan konvensi Basel.  Apabila Indonesia 
belum dapat melakukan pelarangam total, melainkan hanya membatasi 
penggunaan merkuri, maka perlu adanya jangka waktu batasan 
penggunaan merkuri  yang jelas (misal sampai batas waktu 2017)  
sehingga Indonesia dapat memiliki kepastian waktu untuk penghentian 
penggunaan merkuri;

g) Ketiadaan data/inventory yang tepat dan akurat mengenai perdagangan 
dan penggunaan merkuri dan senyawanya dan/atau produk yang 
mengandung merkuri dan/atau senyawanya;

h) Sinkronisasi peraturan Indonesia dengan Harmony Sistem untuk merkuri 
dan turunanya serta pengawasan perdaganga/peredarannya;

i) Standar baku mutu dan emisi terkait merkuri, misalnya: batas merkuri 
pada sedimen dan tanah, emisi PLTU, nilai ambang batas paparan 
merkuri di tempat kerja non industri, dll. 
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7. Rekomendasi
Indonesia harus memiliki strategi pengelolaan dan penghapusan merkuri yang mampu 
mengatasi gaps sebagaimana tercantum pada bagian  meliputi:
a. Melakukan inventarisasi merkuri dengan melibatkan para pemangku kepentingan;

b. Tindakan pengurangan supply merkuri: hal ini dapat dilakukan dengan 
pengurangan dan/atau pelarangan impor merkuri, penggunaan bahan/peralatan 
pengganti merkuri;

c. Mengingat merkuri akan diatur dalam perjanjian internasional yang mengikat 
secara hukum, Indonesia perlu mempersiapkan harmonisasi dan tinjauan 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perjanjian internasional 
tersebut;

d. Revisi atas peraturan yang ada dan/atau perumusan kebijakan baru dalam rangka 
pengurangan dan mempercepat  penghentian penggunaan merkuri atau peralatan 
yang mengandung merkuri;

e. Penyesuaian pengaturan merkuri dan/atau produk yang mengandung merkuri 
yang berlaku saat ini dengan draft konvensi, dimana pada konvensi merkuri dan 
atau produk yang mengandung merkuri akan dikategorikan sebagai limbah dan 
peredarannya harus sesuai dengan Konvensi Basel;

f. Pembenahan tata kelola merkuri: Indonesia perlu membenahi pengaturan tata 
kelola merkuri, terutama pengelolaan merkuri dari kegiatan yang menghasilkan 
merkuri sebagai produk  ikutan, penyimpanan sementara hingga penyimpanan 
akhir, penanggulangan apabila ada tumpahan, pengangkutan dan pengemasan. 
Hal ini juga diikuti dengan penyediaan fasilitas yang memadai; 

g. Tindakan aksi sektor: setiap sektor membuat rencana kelola dan penghapusan 
merkuri (misalnya kesehatan, energi, migas) dan pengurangan emisi merkuri yang 
kemudian diintegrasikan ke dalam rencana strategi nasional. Indonesia 
merupakan penghasil merkuri sebagai produk samping dari kegiatan 
pertambangan, minyak bumi dan gas alam serta pengguna merkuri terbesar untuk  
kegiatan ASGM, produksi alat-alat kesehatan dan lampu hemat energi, maka 
semua departemen perlu bersinergi, bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik; 

h. Pemetaan wilayah yang terkontaminasi merkuri serta membentuk prosedur dan 
mekanisme clean up pada wilayah/lokasi yang terkontaminasi tersebut;

i. Strategi perlindungan terhadap paparan merkuri (di lokasi yang rentan terhadap 
paparan merkuri maupun pada produk atau makanan yang mengandung merkuri);
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j. Edukasi bagi publik, penghasil serta pengguna merkuri dan/atau produk yang 
mengandung merkuri mengenai bahaya merkuri serta pengamanannya;

k. Strategi pendanaan untuk pembuatan rencana strategi nasional dalam rangka 
penghapusan energi dan implementasinya yang disusun secara partisipatif 
bersama para pemangku kepentingan. 
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Lampiran 1

Keputusan Bapedal  No. 01 dan 05

Keputusan Bapedal No. Kep. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.

a. Ketentuan mengenai kemasan  (Bagian 2.1 Lampiran I)
- Kemasan harus dalam kondisi baik, tidak rusak dan bebas dari pengkaratan serta 

kebocoran.
- Bentuk, ukuran dan bahan kemasan disesuaikan dengan karakteristik Limbah  yang 

akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam 
penanganannya;

- Kemasan dapat terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC) atau bahan logam 
(teflon, baja karbon, SS304, SS316 atau SS440) dengan syarat bahan kemasan 
yang dipergunakan tersebut tidak bereaksi dengan limbah merkuri yang disimpan;

- Kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang digunakan harus: a)Dalam kondisi 
baik, tidak bocor, berkarat atau rusak, b) Terbuat dari bahan yang cocok dengan 
karakteristik limbah merkuri yang akan disimpan, d) Mampu mengamankan limbah 
yang disimpan di dalamnya, e) Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah 
terjadinya tumpahan saat dilakukan pemindahan atau pengangkutan.

b.   Penyimpanan limbah (Bagian 3 Lampiran I)
- Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 

(dua) x 2 (dua) kemasan, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh 
terhadap  setiap  kemasan sehingga jika terdapat kerusakan kecelakaan dapat 
segera ditangani;

- Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya. Lebar gang 
untuk lalu lintas manusia minimal 60 cm dan lebar gang untuk lalu lintas kendaraan 
pengangkut (forklift disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.

- Penumpukan kemasan limbah  harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan 
kemasan. Jika kemasan berupa drum logam (isi 200 liter), maka tumpukan 
maksimum adalah 3 (tiga) lapis dengan tiap  lapis dialasi palet (setiap palet 
mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dan 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari 
plastik, maka harus dipergunakan rak.
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- Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap  atap 
dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter.

- Kemasan-kemasan berisi limbah harus disimpan secara terpisah (sesuai kategori) 
dalam satu blok. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada 
kemungkinan bagi limbah tersebut terguling/tumpah.

c.  Persyaratan bangunan penyimpanan kemasan limbah (Bagian 3.2 Lampiran I)
- Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, 

karakteristik dan jumlah limbah yang dihasilkan/akan disimpan;
- Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai  untuk 

mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang 
kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya 
ke dalam ruang penyimpanan;

- Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk 
operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka 
lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan denqan 
sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan; 

- Dilengkapi dengan sistem penangkal petir;
- Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan 

tata cara yang berlaku;
- Lantai bangunan penyimpanan harus kedap  air, tidak bergelombang, kuat dan tidak 

retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan 
kemiringan maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur 
sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan 
penyimpanan;

- Tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) 
karakteristik, maka ruang penyimpanan: a) harus dirancang terdiri dari beberapa 
bagian penyimpanan, dengan ketentuan bahwa setiap bagian penyimpanan hanya 
diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah, atau limbah-limbah yang saling 
cocok, b) antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya harus dibuat tanggul 
atau tembok pemisah untuk menghindarkan tercampurnya atau masuknya 
tumpahan limbah ke bagian penyimpanan lainnya, c) setiap  bagian penyimpanan 
masing-masing harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah dengan 
kapasitas yang memadai, d) sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat 
sebanding dengan kapasitas maksimum limbah yang tersimpan sehingga cairan 
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yang masuk ke dalamnya dapat mengalir dengan lancar ke tempat penampungan 
yang telah disediakan.

- Sarana lain yang harus tersedia adalah: a) Peralatan dan sistem pemadam 
kebakaran, b) Pagar pengaman, c)Pembangkit listrik cadangan, d) Fasilitas 
pertolongan pertama, e) Peralatan komunikasi, f) Gudang tempat penyimpanan 
peralatan dan perlengkapan, g) Pintu darurat, h) Alarm.

d.  Rancang bangun khusus untuk penyimpan limbah yang bersifat  reaktif, 
korosif dan beracun.  (Bagian 3.2 Lampiran I)

Mengingat merkuri bersifat korosif alkalis, maka acuan rancang bangun berikut dapat 
dijadikan referensi:
- Konstruksi dinding harus dibuat mudah dilepas, guna memudahkan pengamanan 

limbah dalam keadaan darurat.
- Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Lebih 

lanjut, persyaratan bangunan penyimpanan limbah yang bersifat korosif, reaktif atau 
beracun sebagai berikut:

• Sistem ventilasi udara dirancang untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di 
dalam ruang pengumpulan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk 
mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang 
pengumpulan;

• Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk 
operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka 
lampu penerangan harus dipasang minimum 1 meter di atas kemasan dengan 
sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan;

• Lantai bangunan pengumpulan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan 
tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun kearah bak penampungan 
dengan kemiringan maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan 
lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir kearah menjauhi 
bangunan penyimpanan;

• Pada bagian luar bangunan harus dipasang tanda (simbol) limbah sesuai dengan 
peraturan penandaan yang berlaku.

e. Persyaratan lokasi untuk tempat penyimpanan limbah (Bagian 3.3 Lampiran I)
Lokasi bangunan tempat penyimpanan kemasan drum/tong, bangunan tempat 
penyimpanan bak kontainer dan bangunan tempat penyimpanan tangki harus: a) 
Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurugan 
sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir, b) Jarak minimum antara lokasi 
dengan fasilitas umum adalah 50 meter.
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f. Persyaratan lokasi pengumpulan (Bagian 4.1 Lampiran I)

Luas tanah termasuk untuk bangunan penyimpanan dan fasilitas lainnya sekurang-
kurangnya 1 (satu) hektar,  area secara geologis merupakan daerah bebas banjir 
tahunan, lokasi harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu. Adapun  
jarak terdekat yang diperkenankan adalah: 150 meter dari jalan utama atau jalan tol,  
50 meter dari jalan lainnya, 300 meter dari fasilitas umum seperti; pemukiman, 
perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, 
fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, dll. Kemudian, 300 meter dari perairan 
seperti; garis pasang tertinggi laut, badan sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, 
rawa, mata air, sumur penduduk, dll, serta 300 meter dari daerah yang dilindungi 
seperti: cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka, dll.

Keputusan Kepala Bapedal No. Kep. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan 
Label Limbah B3. Ketentuan mengenai arti-arti simbol/penyimbolan pada lampiran 
pada keputusan ini. Diantaranya:
- Simbol klasifikasi limbah B3 reaktif (Bagian 2 C Lampiran):  bahan dasar 

berwarna kuning dengan blok segilima berwarna merah. Simbol berupa lingkaran 
hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu 
permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah gambar simbol terdapat 
tulisan "REAKTIF" berwarna hitam.

- Simbol klasifikasi limbah B3 beracun (Bagian 2 D Lampiran): bahan dasar 
berwarna putih dengan blok segilima berwarna merah. Simbol berupa tengkorak 
manusia dengan tulang bersilang berwarna hitam. Garis tepi simbol berwarna 
hitam. Pada sebelah bawa gambar simbol terdapat tulisan BERACUN berwarna 
hitam.

- Simbol klasifikasi limbah B3 korosif (Bagian 2 E Lampiran): belah ketupat 
terbagi pada garis horisontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang 
berwarna putih terdapat 2 gambar, yaitu: di sebelah kiri adalah gambar tetesan 
limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam, dan di sebelah kanan 
adalah gambar lengan yang terkena tetesan limbah korosif. Pada bagian bawah, 
bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan KOROSIF berwarna putih, serta 
blok segitiga berwarna merah.
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Lampiran 2

Foto Pilot Project Merkuri Storage di Bali74

Foto 1:  Penyimpanan Merkuri (Sementara) di Sumber/Rumah Sakit 

Foto 2:  Wadah Peralatan Pembersih Paparan/Tumpahan Air Raksa
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Foto 3: Ruang Khusus Penyimpanan Merkuri Sementara

Foto 4: Storage limbah merkuri RSAD Udayana tidak memenuhi standar
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Lampiran 3

Data Impor Merkuri Indonesia dari UNCOMTRADE 

Impor  HS 280540 (Mercury)  ke Indonesia pada tahun 2006 dan 2007
Period Trade Flow Reporter Partner Code Trade Value NetWeight (kg) Quantity Unit Trade Quantity Flag

2006 Import Indonesia World 280540 $91,821 30,865 8 30,865 0
2006 Import Indonesia Germany 280540 $21,905 27,039 8 27,039 0
2007 Import Indonesia World 280540 $35,402 10,303 8 10,303 0
2007 Import Indonesia Germany 280540 $9,434 9,251 8 9,251 0

2007 Import Indonesia Singapore 280540 $140 1 8 1 0

Impor HS 280540 (Merkuri) ke Indonesia pada tahun 2008-2009
Period Trade Flow Reporter Partner Code Trade Value NetWeight (kg) Quantity Unit Trade Quantity Flag

2008 Import Indonesia World 280540 $152,641 7,791 8 7,791 0
2008 Import Indonesia Germany 280540 $30,281 1,599 8 1,599 0
2008 Import Indonesia Singapore 280540 $5,697 2,400 8 2,400 0
2009 Import Indonesia World 280540 $167,838 9,928 8 9,928 0
2009 Import Indonesia Germany 280540 $78,002 3,781 8 3,781 0
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Impor HS 280540 (Merkuri) , HS 2852 (compounds, inorganic/organic mercury, excluding 
amalgalm), HS 285200 (compounds, inorganic/organic mercury, excluding amalgalm ) ke 

Indonesia pada tahun 2010
Period Trade Flow Reporter Partner Code Trade Value NetWeight (kg) Quantity Unit Trade Quantity Flag

2010 Import Indonesia World 280540 $470,293 3,494 8 3,494 0
2010 Import Indonesia Germany 280540 $12,721 34 8 34 0
2010 Import Indonesia World 2852 $194,201 1,109 8 1,109 0
2010 Import Indonesia Germany 2852 $194,201 1,109 8 1,109 0
2010 Import Indonesia World 285200 $194,201 1,109 8 1,109 0
2010 Import Indonesia Germany 285200 $194,201 1,109 8 1,109 0

Impor HS 280540 (Merkuri), HS 2852 (compounds, inorganic/organic mercury, excluding 
amalgalm), 

 HS 285200 (compounds, inorganic/organic mercury, excluding amalgalm ), Ke Indonesia 
pada tahun 2011

Period Trade Flow Reporter Partner Code Trade Value NetWeight (kg) Quantity Unit Trade Quantity Flag

2011 Import Indonesia World 280540 $476,411 7,862 8 7,862 0
2011 Import Indonesia Germany 280540 $20,963 1,028 8 1,028 0
2011 Import Indonesia World 2852 $184,294 4,141 8 4,141 0
2011 Import Indonesia Germany 2852 $184,223 4,136 8 4,136 0

2011 Import Indonesia Singapore 2852 $71 5 8 5 0
2011 Import Indonesia World 285200 $184,294 4,141 8 4,141 0
2011 Import Indonesia Germany 285200 $184,223 4,136 8 4,136 0

2011 Import Indonesia Singapore 285200 $71 5 8 5 0
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Lampiran 4

Contoh Iklan Penjualan Merkuri di Internet

Merkuri impor dari USA, German, Spain, China dijual dengan harga berkisar dari 
Rp. 400,000 - 1,600,000. Sumber: http://www.olx.co.id/q/mercury/c-210

Sumber: http://
adhijayapratama.blogspot.co.uk/

Sumber: http://jakartacity.olx.co.id/jual-air-
raksa-mercury-quicksilver-99-999-
iid-424935497
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Lampiran 5

Penyitaan Merkuri Selundupan dan Penyimpanan Barang Sitaan 
di RUPBASAN Palu, Propinsi Sulawesi Tengah75 

Foto 1: Barang bukti merkuri selundupan impor dari Cina dalam flask hitam dikemas dalam 
kardus dengan keterangan “sperpart oto Fuso”.

Foto 2: Daftar barang sitaan merkuri dan sianida di RUPBASAN Palu disimpan di dalam Gudang 
Barang Berbahaya dan Beracun
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Foto 3: Merkuri sitaan dan bom rakitan sitaan di Gudang RUPBASAN Palu disimpan di rak dan 
ruang yang sama

3 bom rakitan yang disita tahun 2007 13 botol aqua kecil dari keseluruhan 46 
kg merkuri disita tahun 2010
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