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Abstrak 

Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) Gunung Botak telah menjadi sumber pencaharian 

sekaligus bencana bagi masyarakat. Dampak ekonominya tidak akan sebanding dengan dampak 

degradasi lingkungan dan kesehatannya jika penggunaan bahan berbahaya dan beracun terutama 

merkuri dan sianida dibiarkan terus menerus. Manusia dapat terpapar merkuri terutama melalui 

rantai makanan. Para perempuanlah yang menjadi ujung tombak penyedia pangan keluarga. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal pengetahuan para perempuan dewasa 

di Desa Kaiely terkait dampak limbah bahan berbahaya dan beracun terutama merkuri dan sianida 

dari PESK Gunung Botak, Pulau Buru. Metode yang digunakan adalah kuesioner dan FGD yang 

hasilnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: cukup banyak 

responden yang tidak tahu tentang merkuri dan dampak merkuri bagi lingkungan dan kesehatan; 

kepentingan ekonomi masih menjadi aspek utama ketika mendiskusikan tentang PESK Gunung 

Botak dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan kesehatan; sumber-sumber informasi 

yang ilmiah terkait dampak PESK Gunung Botak belum diakses oleh responden. 
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Pendahuluan 

Sejak akhir tahun 2011 terjadi aktifitas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) di wilayah 

Gunung Botak, Pulau Buru. Beberapa penelitian sudah dilakukan terkait aktifitas tersebut terutama 

mengenai dampaknya. Penelitian-penelitian itu menunjukkan ada dampak positif dan negatif. 

Dampak positif PESK Gunung Botak adalah terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah, 

terciptanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi dari masyarakat di wilayah sekitar 

(Hidayah, 2016). Namun dampak ekonomi tersebut berimbas juga pada beberapa hal, yaitu: 

peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor pertambangan, peningkatan upah buruh tani, 

produksi beras yang menurun, dan persaingan antara bulog dan para penambang untuk 

memperoleh beras yang terbatas itu (Tahamata, 2015). Dampak negatif terkait degradasi 

lingkungan, kesehatan manusia, perubahan sosial dan budaya, tidak luput dari penelitian. Hal itu 

disebabkan karena metode yang sering digunakan dewasa ini untuk mendapatkan emas adalah 

dengan proses kimiawi (Acarkan et al., 2011). Proses tersebut berupa amalgamasi langsung yaitu 

pengikatan logam emas dari bijih dengan menggunakan merkuri (Hg) dalam tabung amalgamator 
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(Widodo, 2008). Dengan metode amalgamasi langsung terjadi pemborosan sumber daya mineral 

dan buangan merkuri yang tinggi (Widodo and Aminuddin, 2011). Proses itu pula yang terjadi 

pada aktifitas PESK Gunung Botak.  

Beberapa penelitian menyimpulkan potensi pencemaran berat terhadap lingkungan di sekitar 

wilayah PESK jika merkuri (Hg) sebagai salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digunakan 

secara terus menerus (Male et al., 2013; Salatutin et al., 2015). Penelitian lain menunjukkan bahwa 

kadar merkuri pada sampel rambut penduduk Desa Kayeli telah melampaui ambang batas yang 

diperbolehkan dari kesehatan (Rumatoras et al., 2016). Secara sosial, PESK Gunung Botak 

menjadi daya tarik bagi masuknya ribuan penambang dari luar wilayah Pulau Buru yang berakibat 

pada perubahan demografi. Masyarakat dengan segera harus menyesuaikan diri dengan kondisi 

sosial budaya yang serba ramai, tinggi angka kriminalitas, dan maraknya prostitusi (Hasyimi, 

Rahim and Betryon, 2014). Dari sisi budaya, munculnya “bos-bos” lokal yang mendominasi 

aktifitas PESK Gunung Botak menjadi temuan penting (Solissa, 2016). Selain penelitian-

penelitian tersebut, media masa cetak dan elektronik, maupun media sosial memainkan peranan 

yang sangat penting dalam penyebarluasan informasi terkait PESK Gunung Botak. Media nasional 

baik cetak maupun digital yang secara konsisten memberitakan tentang PESK Gunung Botak 

adalah Kompas, Mongabay, dan Kumparan. Jika menelusuri lebih teliti, dapat ditemukan bahwa 

sebagian besar berita yang ditulis media-media tersebut terkait dengan dampak limbah B3 terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia serta kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap hal itu.  

Dari beberapa penelitian tentang dampak merkuri pada kesehatan manusia dapat diketahui 

bahwa salah satu cara paling umum merkuri masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui rantai 

makanan seperti beras (Putri, 2017), ikan dan kerang-kerangan (Sudarmaji, Sutomo and Suwarni, 

2004; Simbolon et al., 2010; Male, Nanlohy and Asriningsih, 2014; Edward, 2017). Badan 

standardisasi nasional Indonesia telah menentukan batas maksimum cemaran logam berat dalam 

pangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat (Indonesia, 2009). 

Oleh karena pencemaran limbah B3 yang digunakan pada PESK Gunung Botak terkait erat 

dengan pangan masyarakat maka perempuan sebagai pengambil kebijakan dan pengolah pangan 

keluarga di desa mesti memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran awal tentang pengetahuan perempuan Desa Kaiely terkait dampak 

limbah B3 PESK Gunung Botak dan sumber informasi mereka.  

 

Metode 

Penelitian ini merupakan studi awal untuk memperoleh data dari perempuan dewasa di Desa 

Kaiely, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru. Responden penelitian sebanyak 37 orang yang 

dipilih secara acak berdasarkan data awal dari pihak Pemerintah Desa Kaiely. Rata-rata umur 

responden adalah 31,8 tahun dengan standar deviasi 6,34. Tingkat pendidikan terakhir responden 

adalah SMP sebanyak 7 orang, SMA/SMK sebanyak 22 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 

5 orang, dan yang tidak mencantumkan tingkat pendidikan 1 orang. Jenis pekerjaan responden 

adalah Guru PAUD 1 orang, Honorer 13 orang, Ibu Rumah Tangga 14 orang, Petani 3 orang, Staf 

Kantor Desa 1 orang, Wiraswasta 2 orang, PNS 1 orang, yang tidak mencantumkan pekerjaan 2 

orang. Terdapat 148 orang yang menjadi tanggung jawab para responden terkait penyediaan 

pangan mereka dimana rata-rata jumlah anggota keluarga di dalam rumah sebanyak 4 orang 

dengan standar deviasi 2,05. Penelitian dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Maret 2019 di 

Desa Kaiely. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan Focus Group Discussion (FGD). 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif. Terdapat 4 (empat) pertanyaan pada 

kuesioner yang diukur menggunakan skala Guttman (ya/tidak), yaitu: (1) Apakah anda tahu 
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tentang bahan kimia yang digunakan untuk mendapatkan emas pada PESK Gunung Botak?; (2) 

Apakah anda tahu tentang merkuri?; (3) Apakah anda tahu bahwa limbah merkuri itu berbahaya 

bagi lingkungan dan kesehatan manusia?; (4) Apakah anda tahu cara merkuri masuk ke dalam 

tubuh manusia? Sedangkan untuk FGD para responden dikumpulkan dalam satu kegiatan 

workshop dan mendiskusikan tentang: (1) Fakta-fakta sebelum dan sesudah adanya PESK Gunung 

Botak; (2) Dampak positif dan negatif PESK Gunung Botak; (3) Sumber informasi yang diakses 

terkait pengetahuan responden tentang dampak limbah B3 PESK Gunung Botak; (4) Informasi 

baru yang harus responden dapatkan terkait dampak limbah B3 PESK Gunung Botak. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Desa Kaiely terletak di pesisir pantai Teluk Kaiely, berjarak + 1 km dari muara Sungai 

Wamsait yang menjadi tempat pembuangan utama limbah B3 yang digunakan pada PESK Gunung 

Botak. Pada sekitar muara sungai tersebut terdapat hutan mangrove yang menjadi tempat 

berkembang biak biota laut. Dengan kondisi geografis seperti itu, pesisir Teluk Kaiely rentan 

terhadap proses metilasi merkuri yang proses magnifikasi dan akumulasinya bisa sampai ke 

manusia. 

Hasil jawaban para responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner sebagai berikut: 

 

Grafik 1: Jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner 

 

 
 

Dari grafik di atas nampak bahwa rata-rata pengetahuan responden tentang merkuri sebagai salah 

satu B3 dan bahayanya bagi lingkungan dan kesehatan manusia cukup baik meskipun masih ada 

yang tidak tahu. 
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Jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan FGD sebagai berikut: 

 

Tabel 1: Fakta Sebelum dan Sesudah Adanya PESK Gunung Botak 

 

Fakta Sebelum PESK Gunung 

Botak 

Fakta Setelah PESK Gunung Botak 

1. Masyarakat masih berkebun 

2. Perputaran perekonomian 

masih minim 

3. Hasil laut masih bagus 

4. Transportasi masih susah 

5. Infrastruktur kurang bagus 

6. Desa Kaiely belum maju 

7. Tidak ada informasi tentang 

pencemaran Sianida dan 

Merkuri di perairan Laut 

Kaiely 

8. Masyarakat bekerja sebagai 

petani dan nelayan 

9. Air sungai bersih 

10. Lingkungan bersih 

11. Kehidupan sangat sederhana 

1. Masyarakat tidak lagi berkebun 

2. Perputaran perekonomian 

meningkat 

3. Hasil laut berkurang 

4. Transportasi lancar 

5. Infrastruktur meningkat 

6. Desa Kaiely mulai maju 

7. Adanya isu tentang 

pencemaran laut Kaiely bahwa 

sudah tercemar Sianida dan 

Merkuri 

8. Masyarakat sudah tidak 

bekerja sebagai petani, nelayan 

9. Air sungat tercemar dengan 

sampah 

10. Harga barang naik. 

11. Anak-anak bisa sekolah sampai 

tingkat akhir. 

 

 

Tabel 2: Dampak Positif dan Negatif PESK Gunung Botak 

 

Dampak Positif PESK Gunung 

Botak 

Dampak Negatif PESK Gunung 

Botak 

1. Yang tadinya rumah papan 

sekarang rumah batu. 

2. Anak-anak sudah bersekolah 

dan bisa lanjut ke Perguruan 

tinggi. 

3. Kehidupan ekonomi sudah 

lebih baik. 

4. Masyarakat bisa memiliki 

kendaraan. 

5. Kehidupan ekonomi 

masyarakat Kaiely sejahtera. 

6. Masyarakat senang dan 

makmur. 

7. Perekonomian meningkat. 

8. Pendidikan meningkat. 

1. Banyak tanaman seperti pohon 

coklat, pohon durian, pohon 

sagu, yang mati. 

2. Pencemaran lingkungan. 

3. Perkebunan rusak. 

4. Adanya limbah. 
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9. Infrastruktur perumahan 
masyarakat lebih baik. 

10. Merasa berkecukupan 

sehingga setelah tutup ibu-ibu 

merasa resah. 

 

 

Tabel 3. Sumber Informasi dan Topik Informasi Baru yang Harus Diketahui Terkait Dampak 

Limbah B3 PESK Gunung Botak 

 

Sumber Informasi tentang  

Dampak Positif dan Negatif 

Diperoleh? 

Informasi Baru Yang Harus 

Diketahui  

Terkait Dampak PESK Gunung 

Botak 

1. Melihat secara langsung 

2. Mulut ke mulut 

3. Media sosial 

4. Orang-orang 

5. Dari media masa 

1. Waktu dibukanya PESK 

Gunung Botak lagi 

2. Dampak bagi ibu hamil terkait 

pencemaran lingkungan akibat 

limbah merkuri. 

 

 

Dari keseluruhan tabel jawaban responden dalam FGD yang dibuat, nampak bahwa 

responden lebih suka mendiskusikan dampak positif dari keberadaan PESK Gunung Botak. 

Sumber informasi yang diakses masyarakat sangat kurang dibandingkan dengan sumber informasi 

yang tersedia tentang dampak limbah B3 khususnya merkuri dari PESK Gunung Botak. Hal itu 

ditunjukkan dengan tidak adanya informasi-informasi yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian 

ilmiah tentang PESK Gunung Botak. Kalaupun ada, informasi-informasi itu telah dibingkai oleh 

media lewat berita-berita dan opini-opini media masa. 

 

Simpulan 

1. Cukup banyak responden yang tidak tahu tentang merkuri dan dampak merkuri bagi 

lingkungan dan kesehatan. 

2. Kepentingan ekonomi masih menjadi aspek utama ketika mendiskusikan tentang PESK 

Gunung Botak dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan kesehatan. 

3. Sumber-sumber informasi yang ilmiah terkait dampak PESK Gunung Botak belum diakses 

oleh responden. 

 

Rekomendasi 

1. Dibutuhkan penelitian yang komprehensif terkait dampak PESK Gunung Botak bagi 

lingkungan dan kesehatan. 

2. Seluruh hasil penelitian terkait dampak PESK Gunung Botak mesti didesiminasikan 

kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak sebagai bentuk keadilan informasi. 
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