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Abstrak— Penambangan emas rakyat di Kulon Progo 

menghasilkan tailing yang mengandung merkuri. Pada 

penelitian terdahulu, kadar merkuri tailing 

penambangan emas rakyat Kulon Progo sebesar 164-

384 mg/kg. Salah satu upaya remediasi timbunan tailing 

dengan teknik stabilisasi/solidifikasi (S/S) menggunakan 

fly ash. Pengambilan tailing di tempat penimbunan 

tailing aktif (TPA), tempat penimbunan tailing tidak 

aktif (TPTA), dan tanah kontrol (TK). Penelitian 

bertujuan menentukan karakteristik tailing TPA dan 

TPTA serta menentukan komposisi optimum S/S tailing 

TPA  dan TPTA menggunakan fly ash. Karakteristik 

yang dianalisis pada penelitian ini adalah total 

konsentrasi logam berat, pH, dan kadar air. Pembuatan 

benda uji dengan mengombinasikan komposisi tailing 

dan fly ash. Benda uji dibuat dengan specimen mold 

berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm. Kualitas 

benda uji dianalisis dengan membandingkan hasil uji 

kuat tekan dan hasil uji TCLP dengan baku mutu. Uji 

kuat tekan menggunakan Toorse Universal Testing 

Machine. Uji TCLP menggunakan metode US EPA 

1311. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kadar merkuri tailing TPA sebesar 160-318 mg/kg dan 

tailing TPTA sebesar 94-99 mg/kg. Kadar merkuri 

tailing melebihi baku mutu yaitu sebesar 75 mg/kg. Nilai 

pH tailing  TPA sebesar 6,58 dan nilai pH tailing TPTA 

sebesar 7,3. Kadar air tailing sekitar 19,16%-34,41%. 

Tanah tempat penimbunan tailing berjenis lanau dan 

lempung. Tanah setempat mampu melakukan S/S tailing 

penambangan emas rakyat tanpa penggunaan fly ash. 

Hasil uji TCLP tailing TPA dan tailing TPTA < 0,0005 

mg/L. Hasil uji TCLP memenuhi baku mutu sesuai PP 

No.101 Tahun 2014 yaitu 0,05 mg/L. Nilai kuat tekan 

S/S tailing TPA 53 ton/m2 dan nilai kuat tekan S/S 

tailing TPTA 107 ton/m2. Hasil uji kuat tekan memenuhi 

baku mutu sesuai Keputusan Kepala Bappedal No.03 

Tahun 1995 sebesar 10 ton/ m2. 

 

Kata Kunci— fly ash, merkuri, penambangan emas rakyat, 

stabilisasi/solidifikasi, tailing. 

I. PENDAHULUAN 

ENAMBANGAN emas rakyat konvensional di Kulon 

Progo sudah beroperasi sejak ± 20 tahun yang lalu [1]. 

Penambangan emas rakyat di Kulon Progo menggunakan 

teknik amalgamasi. Amalgamasi adalah proses penyelaputan 

partikel emas oleh merkuri dengan membentuk amalgam. 

Amalgam adalah padatan yang mengandung merkuri untuk 

mengikat partikel emas [2]. Amalgamasi menghasilkan 

tailing yang mengandung merkuri. Merkuri termasuk dalam 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Tailing ditimbun di 

galian tanah sekitar penambangan. Hal ini yang tidak sesuai 

dengan persyaratan penimbunan limbah B3. Penimbunan 

tailing tersebut mungkin menyebabkan adanya pencemaran 

tanah. Penambangan emas rakyat Kulon Progo ada yang 

masih aktif beroperasi dan ada yang sudah tidak aktif 

beroperasi. Penambangan emas aktif adalah penambangan 

emas yang masih memproduksi emas dan masih 

menghasilkan tailing. Penambangan emas tidak aktif adalah 

penambangan emas yang sudah tidak memproduksi emas dan 

tailing sudah lama ditimbun di penimbunan.  

Salah satu upaya pengolahan tailing ini dengan teknik S/S. 

Dalam teknik S/S, bentuk padatan limbah diubah secara fisik 

dan kimiawi guna mengurangi toksisitas dan mobilitas dari 

limbah sehingga lebih mudah dalam penanganannya [3]. S/S 

ini merupakan pencampuran dari limbah, bahan pengikat, dan 

bahan pencampur. Bahan pencampur yang biasa digunakan 

adalah gipsum, pasir, lempung, dan abu terbang. Bahan 

pengikat yang biasa digunakan adalah semen, kapur, dan 

tanah liat.   

Fly ash adalah produk sampingan dari pembakaran 

batubara di pembangkit tenaga listrik [4]. Fly ash adalah 

bahan tambahan dalam pembuatan semen. Fly ash memiliki 

keunggulan yaitu ukurannya yang halus dan mengandung 

oksida silika yang akan bereaksi secara kimia dengan kalsium 

hidroksida yang terbentuk dari proses hidrasi semen dan akan 

menghasilkan zat yang memiliki kemampuan mengikat [5]. 

Fly ash memiliki ukuran yang kecil membuat benda uji lebih 

padat karena rongga antara butiran agregat diisi oleh fly ash 

[6]. Hal tersebut dapat memperkecil pori-pori benda uji dan 

memanfaatkan sifat pozzolan dari fly ash yaitu untuk 

memperbaiki mutu benda uji. Fly ash dapat meningkatkan 

kualitas kerja benda uji, membuat jadi lebih kedap air, 

meningkatkan ketahanan dari korosif, serta lebih ekonomis 

[7]. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

karakteristik  tailing di penimbunan yang aktif beroperasi dan 

tailing di timbunan yang tidak aktif beroperasi. Selain itu, 

untuk menentukan komposisi optimum dari tailing 

penambangan emas rakyat dengan fly ash dengan teknik S/S. 
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II. METODE PENELITIAN 

A. Sampling 

Sampling timbunan tailing dilakukan di sekitar 

penambangan emas rakyat di Dusun Sangon, Kelurahan 

Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, 

Yogyakarta. Tailing diambil di tempat penimbunan tailing 

yang masih aktif beroperasi (TPA) dan tempat timbunan 

tailing yang sudah tidak aktif beroperasi (TPTA). 

Pengambilan tailing dilakukan di lima TPA, lima TPTA, dan 

satu tempat tanah kontrol (TK). Setiap TPA, tailing diambil 

di kedalaman 30 cm (TPA 30), kedalaman 60 cm (TPA 60), 

dan kedalaman 90 cm (TPA 90). Setiap TPTA, tailing 

diambil di kedalaman 30 cm (TPTA 30), kedalaman 60 cm 

(TPTA 60), dan kedalaman 90 cm (TPTA 90). Tujuan 

pengambilan tailing dibeberapa kedalaman untuk mengetahui 

perbedaan kadar merkuri berdasarkan kedalaman 

penimbunan tailing. 

B. Penentuan Karakteristik Awal 

  Sampel yang basah dikeringkan terlebih dahulu dengan 

oven bersuhu 50ºC dari sore hari sampai dengan pagi hari. 

Hal ini dikarenakan merkuri yang menguap pada suhu tinggi 

dan menghasilkan gas berbahaya. Pengeringan sampel 

dilakukan guna memudahkan penggilingan sampel. Sampel 

yang kering kemudian digiling menggunakan bond ball mill. 

Bond ball mill berputar dengan kecepatan 56 rpm selama 2-3 

jam. Tujuan dari penggilingan sampel untuk mendapatkan 

sampel yang berukuran lebih kecil dan halus. Karakteristik 

yang ingin dianalisis pada penelitian ini adalah pH, kadar air, 

dan total konsentrasi logam berat. Tailing dikompositkan 

berdasarkan jenis tempat penimbunan tailing menjadi tailing 

TPA (TTPA) dan tailing TPTA (TTPTA). Tailing yang 

sudah dikompositkan kemudian dilakukan uji konsistensi 

normal. 

C. Uji Konsistensi Normal 

Uji konsistensi normal bertujuan untuk mengetahui 

banyaknya air yang harus ditambahkan pada masing-masing 

campuran komposisi benda uji. Uji konsistensi normal 

menggunakan alat vicat sesuai dengan ASTM C187. Hasil uji 

konsistensi normal digunakan untuk acuan penambahan 

akuades pada saat pembuatan benda uji. Benda uji dibuat 

dengan cetakan berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm. 

Benda uji dibuat dengan mencampurkan tailing yang 

komposit dan  fly ash dengan komposisi yang berbeda-beda 

sejumlah 300 gram. Komposisi tersebut ditambahkan 

akuades sesuai dengan hasil dari uji konsistensi. 

 Perawatan benda uji atau curing dilakukan setelah benda 

uji dilepas dari cetakan. Curing untuk menjaga kelembaban 

dan memperlambat penguapan benda uji agar proses hidrasi 

berlangsung optimal sehingga benda uji tidak mudah retak. 

Metode curing yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah moisture curing. Moisture curing dilakukan selama 28 

hari.  

D. Uji Kuat Tekan 

 Uji kuat tekan bertujuan untuk mengetahui besaran kuat 

tekan yang dapat diterima oleh benda uji. Berdasarkan 

Keputusan Kepala BAPEDAL No. 03 tahun 1995 tentang 

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun, kuat tekan yang dapat diterima oleh benda uji 

minimum 10 ton/m2. Metode uji kuat tekan sesuai dengan 

SNI 03-1974-1990. Uji kuat tekan menggunakan alat Toorse 

Universal Testing Machine. 

E. Uji TCLP 

Uji TCLP dilakukan untuk mengetahui tingkat konsentrasi 

toksisitas yang terdapat dalam limbah. Baku mutu TCLP-B 

menurut PP No.101 Tahun 2014 sebesar 0,05 mg/L. Metode 

yang digunakan untuk uji TCLP sesuai dengan US EPA 

method 1311. 

F. Analisis Data 

Sampel dianalisis dengan mengidentifikasi karakteristik 

awal pH, kadar air, dan total konsentrasi logam berat. Hasil 

penelitian dari kualitas benda uji akan menghasilkan hasil uji 

kuat tekan dan uji TCLP. Data uji kuat tekan dan data uji 

TCLP dibandingkan dengan baku mutu yang sesuai. Analisis 

data dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang optimum 

dalam proses S/S tailing penambangan emas rakyat 

menggunakan fly ash. Komposisi optimum ditentukan dari 

hasil uji kuat tekan dan hasil uji TCLP yang memenuhi baku 

mutu, serta penggunaan  fly ash yang sedikit. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Sampel 

Pada penelitian ini, parameter yang diuji pada karakteristik 

tailing adalah total konsentrasi logam berat, pH, kadar air, 

dan jenis tanah. Kondisi fisik sampel tailing TPA berbentuk 

slurry, sangat basah, dan berwarna abu-abu terang pekat 

kecoklatan. Kondisi fisik sampel tailing TPTA berbentuk 

slurry, basah, dan berwarna abu-abu kecoklatan. Tanah 

kontrol berbentuk seperti tanah biasa, terdapat bongkahan, 

dan berwarna coklat. Lapisan tanah setempat termasuk 

lapisan tanah grumosol, litosol, dan regosol. Permeabilitas 

tanah di daerah penambangan emas rakyat Kulon Progo 

sebesar 1,03×10-12 sampai dengan 7,32×10-13 [8]. Jenis 

butiran dalam tanah setempat disajikan dalam Tabel 1 

Tabel 1. 

Jenis Butiran Tanah Kontrol 

Jenis Butiran Ukuran Partikel (mm) Kandungan (%) 

Kerikil ≥4,76 1,86 

Pasir 

 
55,17 

  -Kasar ≥2,00 

  -Sedang ≥ 0,425 

  -Halus ≥ 0,075 

Lanau ≥0,0055 30,69 

Lempung ≥ 0,0001 12,57 

pH adalah besar keasaman yang menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan suatu material. pH tanah sangat 

memengaruhi aktivitas penyebaran logam di tanah. Nilai pH 

untuk tailing TPA sebesar 6,58, tailing TPTA sebesar 7,3, 

dan TK sebesar 6,74. 

Kadar air digunakan apabila pada saat mengukur total 

konsentrasi dalam kondisi basah. Kadar air dapat digunakan 

untuk mengetahui banyaknya kandungan air dalam sampel. 
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Hal ini dapat mengurangi penambahan air pada proses 

aplikasi S/S di lapangan. Kadar air sampel disajikan pada 

Tabel 2 

Tabel 2. 

Kadar Air Sampel 

Sampel Kadar Air (%) 

Tailing TPA 30 28,41 

Tailing TPA 60 34,41 

Tailing TPA 90 32,18 

Tailing TPTA 30 27,43 

Tailing TPTA 60 27,79 

Tailing TPTA 90 28,85 

Tanah Kontrol 19,16 

Keterangan: 

Tailing TPA n : Tailing yang ditimbun pada kedalaman n 

cm di tempat penimbunan yang 

penambangan emasnya masih aktif 

beroperasi. 

Tailing TPTA n : Tailing yang ditimbun pada kedalaman 

n cm di tempat penimbunan yang 

penambangan emasnya sudah tidak aktif 

beroperasi. 

Pada penelitian ini, karakterisasi awal total konsentrasi 

merkuri bertujuan untuk mengetahui total konsentrasi yang 

terkandung dalam sampel sebelum dilakukan penelitian. 

Hasil uji total kosentrasi merkuri disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. 

Total Konsentrasi Merkuri 

Sampel Total Konsentrasi (mg/kg) 

Tailing TPA  30 318 

Tailing TPA  60 182 

Tailing TPA 90 160 

Tailing TPTA  30 97 

Tailing TPTA  60 99 

Tailing TPTA 90 94 

Tanah Kontrol 0,079 

 Total konsentrasi merkuri melebihi baku mutu sesuai PP 

No.101 Tahun 2014 yaitu TK-B sebesar 75 mg/kg. Total 

konsentrasi merkuri  tertinggi yaitu tailing TPA kedalaman 

30 cm sebesar 318 mg/kg. Hal ini dikarenakan pada 

timbunan tailing TPA masih menerima beban tailing dari 

proses penambangan emas rakyat. Total konsentrasi terendah 

adalah sampel tailing TPTA kedalaman 90 cm sebesar 94 

mg/kg. Tailing TPTA memiliki total konsentrasi merkuri 

lebih kecil karena merkuri di dalam timbunan mungkin 

menguap akibat tempat penimbunan tailing terbuka. Total 

konsentrasi merkuri dalam tanah kontrol masih memenuhi 

baku mutu. Hasil uji logam berat lain pada tailing disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. 

Total Konsentrasi Logam Berat 

Parameter Total Konsentrasi Baku Mutu 

Ni (mg/kg) 10,05 3000 

Pb (%) 0,23 1500 

Cd (mg/kg) 8.6 100 

Parameter Total Konsentrasi Baku Mutu 

Cr (mg/kg) 3,57 500 

As (mg/kg) 2 500 

Tailing yang dikompositkan mengandung logam berat lain 

dengan total konsentrasi yang masih memenuhi baku mutu 

sesuai PP No.101 Tahun 2014. Kandungan logam berat 

masih dalam batas aman sehingga tidak perlu ada pengolahan 

untuk logam berat tersebut. 

Penelitian ini menggunakan bahan pencampur S/S yaitu fly 

ash dari PLTU Paiton. Karakteristik fly ash berwarna coklat 

tua dan berbentuk butiran yang sangat halus. Fly ash 

memiliki kandungan SiO2 (34%-60%), Al2O3 (15%-30%), 

dan CaO (2%-14%). Fly ash PLTU Paiton diklasifikasikan 

sebagai tipe fly ash F karena memiliki kandungan 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 > 70%. 

B. Uji Konsistensi Normal 

Konsistensi normal adalah banyaknya air yang 

ditambahkan ke dalam pasta campuran tailing dan fly ash 

dengan alat uji vicat selama 30 detik. Air yang ditambahkan 

sedikit demi sedikit akan terjadi penetrasi hingga batang vicat 

sedalam 10 mm. Hasil dari hasil uji konsistensi dapat dilihat 

di Tabel 5. 
Tabel 5. 

Nilai Uji Konsistensi 

Komposisi 

    FA : TTPA          FA : TTPTA           FA : TK 

V (ml) V (ml) V (ml) 

(100:0) 152 152 152 

(90:10) 146 147 147 

(80:20) 143 143 140 

(70:30) 139 140 138 

(60:40) 136 137 137 

(50:50) 135 136 137 

(40:60) 130 132 133 

(30:70) 130 127 129 

(20:80) 129 124 129 

(10:90) 118 110 138 

(0:100)               80 90  125 

 Keterangan: 

 FA    : Fly Ash 

 TTPA   : Tailing Tempat Penimbunan Aktif 

 TTPTA  : Tailing Tempat Penimbunan Tidak Aktif 

 TK    : Tanah Kontrol 

 

 Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa semakin banyak 

jumlah fly ash yang digunakan, maka jumlah air yang 

ditambahkan semakin banyak. Fly ash memiliki kemampuan 

menyerap air yang banyak karena memiliki struktur amorf. 

Penambahan air pada komposisi tailing TPA, tailing TPTA, 

dan tanah kontrol tidak ada perbedaan. Hasil volume air pada 

uji konsistensi normal digunakan untuk acuan penambahan 

akuaes pada pembuatan benda uji. Benda uji dilakukan 

curing dengan metode moisture curing selama 28 hari. 

Reaksi pozzolanik akan terjadi karena adanya proses hidrasi 

akibat adanya pengikatan dari bahan pozzolan. 
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C. Uji Kuat Tekan 

Benda uji hasil S/S kemudian dilakukan uji kuat tekan. Uji 

kuat tekan adalah besarnya beban per satuan luas. Uji kuat 

tekan menggunakan alat bernama Toorse Universal Testing 

Machine. Gambar 1. menunjukkan grafik hasil uji kuat tekan 

 
Gambar 1. Grafik Hasil Uji Kuat Tekan 

Semua hasil uji kuat tekan memenuhi baku mutu sesuai 

Keputusan Kepala Bapedal No. 03 Tahun 1995 yaitu sebesar 

10 ton/m2. Hasil uji kuat tekan tertinggi untuk tailing TPA  

dengan penambahan fly ash sebanyak 80% sebesar 894 

ton/m2. Grafik ini menunjukkan semakin banyak penambahan 

fly ash pada sampel akan meningkatkan uji kuat tekan. 

Proses S/S terjadi karena ada hidrasi yang membentuk 

struktur kristalin dari kalsium alumino silikat [9]. Berikut 

adalah reaksi yang terjadi pada proses S/S 

3 Ca(OH)2 + 2 SiO2  [ 3(CaO) 2(SiO2) 3(H2O) ]3 

3 [Ca(OH)2 + Al2O3 + 3 (H2O) ] 3(CaO) Al2O3 6(H2O) 

 Kandungan Ca yang rendah dalam fly ash dapat 

memperlambat proses hidrasi [6]. Proses hidrasi yang lambat 

dapat meningkatkan kematangan dan kualitas dari benda uji. 

Peran Al bersama silika oksida dapat meningkatkan 

kecepatan pengerasan awal pada benda uji. Silika dalam fly 

ash lebih banyak dibandingkan dengan semen. Hal ini yang 

menyebabkan fly ash bias menggantikan semen dalam proses 

S/S. Struktur silika yang amorf mampu mempercepat reaksi 

ikatan fly ash. Struktur amorf adalah struktur yang tidak stabil 

sehingga mampu melakukan ikatan dengan baik. 

Fluktuasi nilai uji kuat tekan disebabkan oleh pencetakan 

yang kurang sempurna dan kurang padat, sehingga adanya 

rongga pada benda uji. Rongga pada benda uji tersebut 

menyebabkan adanya keretakan pada benda uji pada saat 

curing. Curing yang kurang optimal juga dapat menyebabkan 

keretakan pada benda uji. Keretakan pada benda uji dapat 

memengaruhi hasil uji kuat tekan. 

D. Uji TCLP 

Uji TCLP bertujuan untuk mengetahui tingkat pelindian 

dari limbah B3 dengan metode US EPA 1311. Hasil uji 

TCLP dibandingkan dengan baku mutu TCLP-B berdasarkan 

PP No.101 Tahun 2014 sebesar 0,05 mg/L. Hasil uji merkuri 

pada larutan TCLP disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Uji TCLP 

 Grafik hasil uji TCLP dapat terlihat besar pelindian 

merkuri berfluktuatif. Namun, dapat dilihat bahwa dari semua 

komposisi sangat jauh memenuhi baku mutu yaitu < 0,05 

mg/L. Kadar merkuri yang tertinggi yaitu pada benda uji fly 

ash : tailing TPA 10 : 90 sebesar 0,0069 mg/L. Hal ini 

disebabkan tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam 

tailing TPA paling lebih tinggi dibandingkan dengan tailing 

TPTA dan tanah kontrol. 

Fly ash dapat juga digunakan sebagai stabilizing agents 

karena apabila dicampur dengan tanah akan terjadi reaksi 

pozzolanik [10]. Tailing hasil penambangan emas umumnya 

mengandung mineral inert seperti kuarsa, kalsit, dan berbagai 

aluminosilikat [11]. Mineral tersebut yang berperan pada 

proses S/S ini. Kualitas produk S/S menjadi lebih baik karena 

adanya kandungan mineral yang terkandung di tailing 

tersebut. Tailing yang digunakan juga tercampur tanah dari 

tempat sampling. Kandungan dari tanah tersebut 

mengandung kerikil, pasir, lanau, dan lempung.  Kandungan 

mineral yang terkandung dalam lempung yaitu kalsium, 

silika, dan aluminum. Oleh karena itu, tanah mampu 

melakukan S/S dengan baik walaupun tanpa fly ash. 

Penambahan fly ash mampu meningkatkan kualitas dari 

produk S/S sehingga lebih aman untuk ditimbun di secure 

landfill. 

E. Kesimpulan 

 Total konsentrasi merkuri timbunan tailing TPA yaitu 

160-318 mg/kg dan timbunan tailing TPA yaitu 94-99 mg/kg. 

Total konsentrasi merkuri pada tailing melebihi baku mutu 

menurut PP No.101 Tahun 2014 TK-B sebesar 75 mg/kg. 

Kadar air rata-rata tailing sebesar 19,16%-34,41%. Nilai pH 

tailing TPA sebesar 6,58 & pH tailing TPTA sebesar 7,3. 

Tanah tempat penimbunan tailing berjenis lanau dan 

lempung. Tanah setempat mampu melakukan S/S dengan 

baik tanpa penggunaan fly ash, dimana hasil uji TCLP < 

0,0005 mg/L. Hasil uji TCLP memenuhi baku mutu sesuai 

PP No.101 tahun 2014 sebesar 0,05 mg/L. Nilai kuat tekan 

S/S tailing TPA sebesar 53 ton/m2 dan nilai kuat tekan S/S 

tailing TPTA sebesar 107 ton/m2. Nilai kuat tekan memenuhi 
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baku mutu sesuai Keputusan Kepala Bappedal No.3 Tahun 

1995 sebesar 10 ton/m2.  
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