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BAB I 

PENDAHULUAN                               

1.1     Latar  Belakang 

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah pertambangan emas yang 

dilakukan oleh penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi 

yang terbatas. Kegiatan PESK umumnya beroperasi secara informal dan mengekploitasi 

cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah terpencil dengan akses yang 

sulit dijangkau seperti di hutan lindung bahkan di kawasan konservasi. Di beberapa 

tempat, kegiatan pengolahan emas PESK dilakukan di tengah-tengah pemukiman 

penduduk. Pertambangan emas skala kecil atau pertambangan emas rakyat tersebar 

sebanyak 850 titik di Indonesia (Ratnasari, 2014). Salah satu daerah yang melaksanakan 

kegiatan penambangan emas skala kecil (PESK) adalah Desa Anggai, Kecamatan Obi, 

Kabupaten Halmahera Selatan. 

Kegiatan penambangan emas skala kecil di Desa Anggai telah  berlangsung sejak 

tahun 1996 (Beritagar.id). Penambangan sekala kecil pada umumnya dilakukan oleh 

penambang tradisional, dengan melakukan pembuatan lubang tambang mengikuti arah 

urat-urat kuarsa yang mengandung emas. Kegiatan penambangan diawali dengan 

menggali lubang tambang secara vertikal (sumuran), kemudian penggalian diteruskan 

dengan mengikuti arah urat kuarsa yang mengandung emas. Penggalian batuan/bijih 

emas dilakukan menggunakan palu dan pahat, batuan/bijih emas yang didapat diangkut 

ke permukaan bumi menggunakan bak (cergen) yang ditarik dengan katrol, kemudian 

materian dibawa di tempat pengolahan. Emas dapat diekstrak dari bijihnya melalui 

berbagai macam metode. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengambil 

emas dari bijihnya adalah metode kimia. Metode kimia adalah metode yang 

menggunakan bahan-bahan kimia untuk memperoleh emas misalnya; amalgamasi, 

sianidasi.  

Metode amalgamasi untuk pengolahan bijih emas menggunakan peralatan yang 

berbentuk gelundung-gelundung (drum) dengan bola-bola baja/batang batang besi di 

dalamnya. Gelundung-gelundung tersebut digunakan sebagai tempat untuk peremukan 

(crushing) dan penggilingan (grinding dan milling) bijih emas, selain itu juga sebagai 

tempat dicampurkannya merkuri sebagai bahan kimia yang mengikat emas. Merkuri 
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digunakan dalam pengolahan bijih emas karena sifat dan karakteristik yang dimiliki 

merkuri dapat dimanfaatkan untuk mengikat emas dari bijih emas yang telah diremukkan 

dan digiling, dengan membentuk amalgam (Au-Hg). Amalgam dapat terbentuk dengan 

mudah karena merkuri merupakan unsur yang memiliki daya tarik menarik/afinitas yang 

sangat tinggi dengan unsur emas, secara alami merkuri akan membentuk amalgam (Au2-

Hg3) dengan emas. Amalgam adalah perpaduan (berupa larutan padat) antara merkuri 

dan beberapa logam (emas, perak, tembaga, timah dan seng. Larutan padat dalam 

metode amalgamasi dapat terbentuk jika terjadi kontak antara merkuri dengan logam 

emas.  

Proses sianida terdiri dari dua tahap penting, yaitu proses pelarutan dan proses 

pemisahan emas dari larutannya. Pelarut yang biasa digunakan dalam proses sianidasi 

adalah NaCN, KCN, Ca (CN)2, atau campuran ketiganya. Pelarut yang paling sederhana 

digunakan adalah NaCN, karena mampu melarutkan emas lebih baik dari pelarut lainnya. 

Pada tahap kedua yakni pemisahan logam emas dari larutannya, yang dilakukan dengan 

pengendapan dengan menggunakan (zinc precipitation). Penggunaan serbuk Zn 

merupakan salah satu cara yang efektif untuk larutan yang mengandung konsentrasi 

emas skala kecil. Serbuk Zn yang ditambahkan kedalam larutan akan mengendapkan 

logam emas dan perak (Greenwood,1989:245). 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

mengenai “Studi  Teknis Perbandingan Pengolahan Emas Dengan Menggunakan 

Merkuri dan Sianida Di Desa Anggai Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku 

Utara”. 

1.2    Rumusan Masalah 

         Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di dapat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana proses pengolahan emas dengan menggunakan merkuri ? 

2. Bagaimana proses pengolahan emas dengan menggunakan sianida ? 

3. Berapa tangkapan emas dengan menggunakan merkuri dan sianida ? 

1.3     Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengolahan emas dengan menggunakan merkuri. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengolahan emas dengan menggunakan sianida. 

3. Untuk mengetahui berapa tangkapan emas dengan menggunakan merkuri dan 

sianida. 

1.4       Batasan Masalah 

Pada Penelitian ini masalah yang akan disajikan hanya membahas tentang 

pengolahan emas dengan menggunakan merkuri dan sianida. 

1.5     Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Menambah wawasan dan pemahaman  mengenai hasil pengolahan emas yang 

terdapat pada tambang rakyat 

2. Bagi Pembaca  

Sebagai tambahan ilmu tentang pertambangan serta dijadikan referensi dan 

acuan bagi pembaca. 

3.   Bagi Akademisi 

  Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsumsi  ilmiah   bagi 

kaum akademisi dan dapat dijadikan sebagai refrensi bagi penelitian. 

 

 


