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UCAPAN TERIMA KASIH

Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) ini disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan c.q. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun bersama dengan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional melalui proyek Global Opportunities for Long-term Development of 

Artisanal and Small Scale Gold Mining (ASGM) Sector: Integrated Sound Management of Mercury 

in Indonesia’s ASGM Project (GOLD-ISMIA) dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah untuk 

penghapusan penggunaan merkuri di lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). GOLD-ISMIA 

didanai oleh Global Environmental Facility (GEF) dan merupakan bagian dari Planet GOLD Indonesia 

dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Salah satu strategi proyek adalah 

dengan memperkuat pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam pelaksanaan setiap 

kegiatan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi kelompok penambang emas skala 

kecil (PESK). Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil 

(PESK)merupakan panduan yang disusun untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan tata kelola 

PESK serta program pendampingan bagi komunitas penambang yang sensitif gender. 

Apresiasi kami sampaikan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung 

pengembangan serta penyusunan buku pedoman ini serta kepada Global Environmental Facility 

(GEF) atas dukungan kepada UNDP dan pemerintah Indonesia dalam inisiatif pembiayaan 

pengurangan dan penghapusan merkuri di sektor PESK. Ucapan terima kasih kepada tim penyusun 

dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta anggota tim unit proyek manajemen 

(PMU) GOLD-ISMIA atas dedikasinya dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, November 2021

Tim PMU GOLD-ISMIA 
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KATA PENGANTAR

Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di seluruh dunia merupakan salah satu 

sumber terbesar pelepasan merkuri ke lingkungan yang mencapai 35 persen dari total emisi 

merkuri.. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Minamata 

dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2017 terkait pelarangan merkuri 

dan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang disingkat RAN-PPM dalam upaya mengurangi emisi 

merkuri pada lingkungan di mana sektor PESK menjadi salah satu sektor prioritas yang menjadi 

target dalam penghapusan merkuri.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

yang didukung oleh United Nations Development Programs (UNDP) melaksanakan Proyek Global 

Opportunities for Long-Term Development of Artisanal Small-Scale Gold Mining sector – Integrated 

Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (GOLD-

ISMIA) yang bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan penggunaan merkuri di PESK dengan 

cara memberikan bantuan teknis, transfer teknologi, pembentukan kemitraan antara swasta-publik 

hingga memfasilitasi akses terhadap pendanaan untuk pembelian peralatan pengolahan emas 

tanpa merkuri.

Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

berkomitmen mendukung percepatan pengarusutamaan gender di seluruh pelaksanaan kerjanya. 

Sejalan dengan mandat yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu strategi PUG juga diambil menjadi 

salah satu langkah penting guna memastikan memastikan bahwa setiap penambang emas skala 

kecil haknya terpenuhi, baik itu penambang laki-laki, penambang perempuan, kelompok anak, dan 

penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang terlibat dalam rantai nilai PESK, dengan 

mengintegrasikan strategi PUG ke dalam perencanaan kebijkan/program/kegiatan pembangunan 

disektor PESK.

Plt. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian LHK
National Project Director-GOLD ISMIA
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Pengarusutamaan isu-isu gender yang efektif ke dalam tata Kelola PESK memerlukan 

perencanaan dan sumber daya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender 

diterjemahkan ke dalam tindakan. Panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis 

tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada disektor PESK 

dan mengembangkan intervensi yang disusun secara sistematis guna mendukung pengelolaan 

pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri dan sensitif gender.

Panduan pengarusutaman gender di sektor PESK ini memuat informasi dan strategi yang 

diangkat berdasarkan konsep dan konteks yang terjadi di lapangan disertai contoh-contoh praktik 

baik yang sudah dilaksanakan melalui proyek GOLD-ISMIA. Kami menyampaikan ucapan terima 

kasih Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah bersama-sama mengawal penyusunan buku 

pedoman ini, tim penyusun, para kontributor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta semua 

pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku pedoman ini dapat memberi 

manfaat bagi masyarakat kelompok penambang, pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi serta 

mitra-mitra pembangunan dari organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang memfasilitasi 

program pengarusutamaan gender untuk mewujudkan pertambangan emas skala kecil yang bebas 

merkuri dan berkeadilan gender.

Jakarta, 1 November 2021

Plt. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian LHK

National Project Director-GOLD ISMIA

Drs. Sayid Muhadhar M. Si
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SAMBUTAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi penting dalam pelaksanaan 

pembangunan yang mejadi tanggung jawab semua Kementerian/Lembaga yang berada di Pusat 

maupun Daerah termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagaimana dimandatkan 

oleh Presiden melalui Inpres No.9 Tahun 2000. Begitu pula dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, 

PUG menjadi salah satu arah kebijakan sekaligus katalis dalam mewujudkan pembangunan yang 

sejahtera dan berkesetaraan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif 

gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi 

atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Dalam mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri dari Sektor Pertambangan 

EmasSkala Kecil (PESK), BRIN melalui Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Mineral 

mengembangkan pedoman PUG disektor PESK guna memastikan segala intervensi, kebijakan, dan 

program pengembangan teknologi disektor ini yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua 

pihak, baik perempuan maupun laki-laki.

Kami menyadari bahwa kelompok perempuan dan laki-laki di komunitas PESK seringkali 

memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda saat mengakses dan menggunakan teknologi, 

dan di sisi lain, solusi teknologi dapat berdampak kepada anggota masyarakat secara berbeda, 

termasuk berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan gender dengan 

mempertimbangkan dan melibatkan perempuan dan laki-laki di semua tahap pengembangan 

kebijakan dan teknologi dapat memastikan efektifitas program pembangunan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan PUG di sektor pertambangan emas skala kecil, BRIN 

bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang didukung oleh UNDP 

melalui proyek GOLD-ISMIA mengembangkan Buku Pedoman PUG di Sektor PESK yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil bagi pemerintah 

di tingkat pusat maupun daerah hingga organisasi masyarakat sipil. Kegiatan pertambangan Emas 

Plt. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Deputy National Project Director-GOLD ISMIA
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Skala Kecil yang menggunakan teknologi bebas merkuri diharapkan dapat membuka akses dan 

kesempatan yang luas bagi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, sehingga kesejahteraan 

masyarakat penambang dapat tercapai secara adil dan merata.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada KLHK, Kementerian PPPA, dan Kementerian ESDM yang telah bersama-sama menyusun 

buku pedoman PUG ini sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam tata Kelola PESK.

Jakarta, 28 Oktober 2021

Plt. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Mineral,

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Deputy National Project Director-GOLD ISMIA

Dr. Rudi Nugroho
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Sumber foto: Gold Ismia Project

PBB menyebutkan bahwa salah satu 
penyumbang emisi merkuri terbesar 
dunia adalah sektor Pertambangan Emas 
Skala Kecil (PESK). Dari keseluruhan jumlah 
emisi PESK tersebut, 26% menumpuk di 
Asia Timur dan Asia Tenggara, salah satunya 
Indonesia. 
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Daftar Istilah

Analisis Gender

Bias Gender

Data Terpilah

Gender

Hasil (outcome)

Indikator Kinerja

Isu Gender

Isu Strategis

Izin Pertambangan Rakyat 

(IPR)

: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena 

adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. 

Analisis gender perlu dilakukan, karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya 

menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, 

pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya 

dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam 

pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.

: Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak, serta tanggung jawab 

perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan 

sehingga menimbulkan diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu jenis 

kelamin.

: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di 

seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan 

ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan 

sosial budaya dan kekerasan.

: Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-

laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi 

sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender 

merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

: Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu 

program.

: Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau 

ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan 

membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender 

sebagaimana adanya (kondisi subyektif).

: Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

: Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 

dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
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Kebijakan/Program 

Responsif Gender

Kegiatan

Keluaran/Output

Kesenjangan gender

Kesetaraan gender

Kerangka Gender dan 

PESK

Kinerja

Legislasi Sensitif Gender

Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM)

Merkuri

Netral Gender

: Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi 

kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis 

kelamin.

: Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat 

pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

: Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

: Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat 

antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.

: Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, 

keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

: Konsep kepemilikan, akses, dan kontrol terhadap modal atau aset sebagai cara yang 

dilakukan penambang laki-laki dan perempuan untuk mengatasi kemiskinan.

: Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program 

dengan kuantitas dan kualitas terukur.

: Integrasi perspektif gender ke dalam seluruh komponen proses legislatif –

perancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi – untuk mencapai kesetaraan 

perempuan dan laki-laki.

: Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.

: Zat kimia berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam 

makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan penggunaannya agar tidak 

memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

: Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis 

kelamin.
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Pascatambang

Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa

Pemerintah Pusat

Pendekatan Mata 

Pencaharian Berkelanjutan

Pengarusutamaan Gender 

(PUG)

Peraturan Bupati

Peraturan Desa

Peraturan Gubernur

Penambangan 

Pencarian/Eksplorasi

Pengolahan 

Pengurangan Merkuri

Penghapusan Merkuri

: kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh 

kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi 

sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

: Gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.

: Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

: Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.

: Kerangka kerja untuk memahami bagaimana seseorang hidup dan menghadapi 

kerentanan.

: Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan 

perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

: Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh 

Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

: Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas 

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

: Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh 

Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

: Kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan 

mineral ikutannya.

: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci 

dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur 

dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

: Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara 

serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral.

: Upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, 

penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan merkuri.

: Upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian 

Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan 

lingkungan hidup.
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Penjualan

Penyadartahuan

Pertambangan 

Program

Proyek

Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan dan 

Penghapusan Merkuri 

(RAN-PPM)

Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan dan 

Penghapusan Merkuri

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa 

(RPJMDesa)

Responsif Gender

Triangulasi Data

Wilayah Pertambangan 

Rakyat

: Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau 

batubara.

: Penyadartahuan (memberikan informasi/kampanye lingkungan/edukasi).

: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang mneliputi penyelidikan 

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangltutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

: Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 

oleh perangkat pemerintah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

: Rencana pekerjaan yang dilaksanakan lembaga dengan sasaran khusus dengan waktu 

penyelesaian yang tegas.

: Dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di 

tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

: Dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di 

tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

: Rencana pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

: Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-

perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya 

menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan 

gender.

: pemeriksaan kebenaran data atau informasi yang didapatkan dari hasil penelitian 

berbagai sudut pandang dengan menghilangkan bias dalam pengumpulan dan 

analisis data.

: Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan 

rakyat.



1 Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata 

Convention on Mercury. Regulasi ini menjadi komitmen Indonesia 

untuk berpartisipasi dalam perlindungan kesehatan manusia dan 

keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri 

serta senyawa merkuri.

Pelaksanaan UU ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-

PPM). Pelaksanaan peraturan ini menargetkan empat sektor prioritas, yaitu: manufaktur, energi, 

pertambangan emas skala kecil (PESK), dan kesehatan.
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Berdasarkan laporan PBB pada Global Assessment Mercury tahun 2018, 49% emisi merkuri 

dunia saat ini berada di benua Asia, lebih khusus 39% emisi dunia berada di Asia Timur dan Asia 

Tenggara. Dalam laporan tersebut, PBB menyebutkan bahwa salah satu penyumbang emisi merkuri 

terbesar dunia adalah sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Dari keseluruhan jumlah 

emisi PESK tersebut, 26% menumpuk di Asia Timur dan Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. 

Pemerintah Indonesia mengatur lebih detail rencana penghapusan merkuri dalam Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 81 tentang Pelaksanaan Perpres 

Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM dan menargetkan penghapusan merkuri di sektor PESK 

100% pada tahun 2025.

PESK di Indonesia umumnya adalah kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang dijalankan 

secara informal. Walaupun identik dengan kegiatan yang maskulin, sektor pertambangan tidak 

hanya melibatkan laki-laki sebagai aktor produksinya. Perempuan di wilayah pertambangan juga 

terlibat langsung sebagai penambang. Komposisi penambang dalam PESK saat ini sekitar 70% 

laki-laki dan 30% perempuan (IGF, 2018). Selain itu, di lokasi tambang juga terdapat anak-anak yang 

ikut terlibat karena membantu orang tua mereka, atau bermain di lokasi pertambangan. Kondisi ini 

perlu menjadi perhatian bersama, karena penggunaan merkuri di lokasi pertambangan membawa 

risiko bagi berbagai kelompok masyarakat Desa, terlebih jika pembuangan merkuri hasil olahan 

tidak dikelola dengan baik. 

Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berhak menikmati manfaat dari 

pembangunan. Komitmen negara ini tertuang dalam beberapa Undang-Undang, antara lain: (i) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 

Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; (ii) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia; (iii) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan (iv) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 
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Di tingkat operasional, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 

9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Selain 

itu, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024 telah memasukkan gender sebagai salah satu strategi pengarusutamaan 

dalam pembangunan. Dengan demikian, perlu dilakukan strategi pengarusutamaan gender dalam 

pengelolaan PESK bebas merkuri 100 % untuk memastikan PESK dikelola dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengelola dan mendapatkan 

manfaatnya. 

Pedoman ini disusun sebagai acuan para pemangku kepentingan bagaimana pengarusutamaan 

gender dilakukan dalam pengelolaan PESK Bebas Merkuri

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor PESK adalah untuk 

memberikan acuan bagi pelaksana dan pihak-pihak yang terkait dengan PESK di tingkat 

nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan Desa dalam melaksanakan pengarusutamaan gender 

gender dalam mengupayakan PESK Bebas Merkuri. 

b. Tujuan

Tujuan disusunnya buku pedoman ini adalah menguatkan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dalam mengupayakan PESK Bebas Merkuri yang mencakup:

1. Memastikan integrasi gender dalam penyusunan kebijakan di sektor PESK, baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah Desa;

2. Memastikan integrasi gender dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Penggunaan Merkuri

3. Memastikan integrasi gender dalam siklus proyek PESK Bebas Merkuri

4. Memastikan integrasi gender dalam proses penyadartahuan komunitas tentang 

pentingnya PESK Bebas Merkuri

5. Memberikan pedoman pembagian peran antar instansi dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di sektor PESK. 
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6. Mendorong komitmen instansi terkait di pemerintah, pemerintah Daerah dan pemerintah 

Desa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di sektor PESK

7. Mendorong peluang kerja sama dan partisipasi pemangku kepentingan untuk 

melaksanakan pengarusutamaan gender di sektor PESK.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pedoman ini adalah menguatnya pelaksanaan strategi 

pengarusutamaan gender dalam mengupayakan PESK Bebas Merkuri melalui peran instansi-instansi 

terkait di pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah Desa. Selain itu, pedoman ini dapat 

digunakan lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan perencanaan, 

pendampingan, monitoring, dan evaluasi terkait PUG di sektor PESK secara mandiri. 

1.4. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup langkah-langkah melakukan pengarusutamaan gender dalam 

mengupayakan PESK Bebas Merkuri dalam 4 aspek, yaitu:

a. Pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan terkait PESK dan Penghapusan 

dan Pengurangan Merkuri (PPM), baik di tingkat pemerintah, pemerintah daerah maupun 

pemerintah Desa

b. Pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

Rencana Aksi Daerah PPM

c. Pengarusutamaan gender dalam penyadartahuan komunitas terkait PESK Bebas Merkuri

d. Pengarusutamaan gender dalam siklus proyek. 

1.5. Kebijakan PESK dan Gender 

1.5.1. Regulasi yang berkaitan dengan PESK

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
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c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 23 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen 

ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, 

Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan

g. Keputusan Direktur Jenderal Minerba Nomor 185K/37.04/ DJB/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian, dan Pelaporan Sistem 

Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

1.5.2. Regulasi yang berkaitan dengan PPM

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on 

Mercury

c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun

d. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri

e. Peraturan Menteri LHK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri

1.5.3. Regulasi yang berkaitan dengan Gender

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025

e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024

f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan

g. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Nasional

h. Peraturan Menteri LHK Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan 

dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah 

k. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

l. Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor S-122/MK.2/2020, dan Direktorat Jenderal Anggaran 

Kementerian Keuangan Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman 

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran



7 Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

1.5.4 Regulasi yang berkaitan dengan Perencanaan Penganggaran Daerah dan Desa

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa.
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PESK di Indonesia umumnya adalah 
kegiatan ekonomi masyarakat Desa yang 
dijalankan secara informal. Walaupun 
identik dengan kegiatan yang maskulin, 
sektor pertambangan tidak hanya 
melibatkan laki-laki sebagai aktor 
produksinya. Perempuan di wilayah 
pertambangan juga terlibat langsung 
sebagai penambang.

Sumber foto: Gold Ismia Project
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2.1 Pertambangan Emas Skala Kecil 

PESK merupakan bentuk pertambangan emas yang dikelola rakyat 

yang muncul dari ketertarikan masyarakat lokal atas tingginya 

kandungan mineral mulia yang ada di Indonesia (Agincourtresources, 

2020). Keberadaan emas di sekitar tempat tinggal masyarakat 

mendorong mereka untuk menambang emas. 

Bagi sebagian masyarakat sekitar pertambangan, kegiatan penambangan sudah menjadi 

kebiasaan yang berjalan sejak nenek moyang dulu. PESK adalah sumber penghidupan bagi 

sebagian masyarakat lokal. PESK umumnya berjalan secara informal dan menjadi solusi alternatif 

untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka kesempatan kerja masyarakat Desa.
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PESK dijalankan dengan teknologi yang terbatas dan upah yang terbilang rendah. Pencemaran 

lingkungan juga tidak terlepas dari kegiatan PESK, sebagaimana kegiatan pertambangan lainnya, 

terlebih lagi jika menggunakan merkuri sebagai bahan utama dalam melakukan pengelolaan. 

Indonesia memiliki 850 titik PESK dan tersebar di 60 kabupaten/kota (Gold ISMIA, 2020). 

Sedangkan data BPPT dan Bappenas (2020) menyebutkan PESK terdapat di 197 Kabupaten/Kota 

dan 15 Taman Nasional/Cagar Alam. PESK menjadi sumber penghasilan bagi 300.000 – 500.000 

penduduk Indonesia (GOLD ISMIA, 2020). Sebanyak 30% diantara penambang tersebut adalah 

perempuan. 

PESK memiliki tahapan-tahapan aktivitas yang membentuk rantai nilai PESK, mencakup 

pencarian dan eksplorasi, penggalian/pengambilan material, pengolahan, penyediaan barang dan 

jasa, dan penjualan/pemasaran emas. 

Proses penambangan emas dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Proses 

penambangan emas primer menurut Widagdo dan Setiadji (2015), dilakukan dengan membuat 

sumur vertikal maupun horizontal pada lereng-lereng bukit yang merupakan area ladang dan 

pemukiman warga. Sedangkan pertambangan emas sekunder dilakukan dengan menggali endapan 

pasir aluvial di kebun atau sawah di sepanjang tepian sungai. 

PESK yang dilakukan oleh masyarakat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, tradisional 

dan modern. PESK tradisional adalah penambangan yang dilakukan dengan menggunakan alat-

alat tradisional seperti dulang kayu dan karpet. Alat-alat tersebut digunakan untuk menyaring 

emas dari pasir yang ada di sungai. Sedangkan PESK modern adalah penambangan yang sudah 

menggunakan mesin seperti boks, jet, tromol, dan dompeng. Mesin-mesin ini digunakan mulai dari 

mengeruk, memecah batu, hingga mengolah ore dalam proses amalgamasi. 
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Dalam praktiknya, pertambangan rakyat cenderung kepada jenis pertambangan ilegal, 

dimana masyarakat melakukan penambangan tanpa izin dari pemerintah. Pemerintah melalui 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur mengenai pemberian izin PESK 

melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin ini digunakan masyarakat agar mereka 

dapat memperoleh kebermanfaatan emas secara legal dan aman. Dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020, IPR dapat diberikan untuk luasan WPR maksimal 100 ha dan kedalaman 100 m. 

Dalam rantai nilai PESK, perempuan dan laki-laki menjadi aktor yang memiliki peran beragam, 

mulai dari pencarian dan eksplorasi, penggalian/pengambilan material, pengolahan, penyediaan 

barang dan jasa, hingga penjualan/pemasaran emas. Berikut ini adalah ilustrasi pembagian peran 

laki-laki dan perempuan dalam rantai nilai PESK.

Tambang Primer
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as

Tambang Sekunder Fungsi Pendukung
Pertambangan

Pemilik Lahan Penjaga Pertambangan

Pemodal Tambang Penyedia Peralatan
Pertambangan

Penggali Lubang Tambang Penyedia Bahan
Pertambangan

Pekerja di Penggalian

Pengangkut Batuan

Penumbuk Batu

Pengoperasi Tromol

Pengoperasi Tong Sianida

Pencuci Karung

Pengepul Emas Desa

Pengepul Emas Besar

Pengrajin Emas dan Perak

Pemilik Toko Emas

Pemilik Tromol atau
Tong Sianida

Pendulang Emas

Pemilik/Pengoperasi
Mesin Dompeng

Penyedia Kebutuhan
Dasar Pertambangan

Penjual Makanan
dan Minuman

Juru Masak
Kelompok Tambang

Perempuan dan laki-laki ada di bidang ini

Keterangan:

Mayoritas laki-laki Mayoritas perempuan

Sumber: Pemetaan Gender PESK, GOLD ISMIA, 2020

Gambar 1. Pembagian Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Rantai Nilai PESK
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Berdasarkan gambar di atas, di tambang primer secara umum perempuan dan laki-laki terlibat 

dalam rantai nilai PESK, antara lain sebagai pemilik lahan, pemilik tromol/tong sianida, pencuci 

karung, pengepul emas Desa, pengepul emas besar, pengrajin emas dan perak serta pemilik toko 

emas. Beberapa peran hanya dilakukan oleh laki-laki, yaitu pemodal tambang, penggali lubang 

tambang, pekerja di penggalian, pengangkut batuan, pengoperasi tromol/tong sianida. Peran yang 

dilakukan oleh perempuan saja adalah sebagai penumbuk batu. Sedangkan di tambang sekunder, 

laki-laki menjadi pemilik/pengoperasi mesin dompeng dan perempuan menjadi pendulang. 

Dengan demikian, peran laki-laki dalam rantai nilai PESK masih mendominasi, padahal perempuan 

juga memiliki potensi untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.

Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam penambangan sebagian besar 

disebabkan oleh peran gender yang telah terbentuk sejak lama di tingkat masyarakat dan hanya 

sebagian kecil yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan fisik antara keduanya. 

Peran gender berhubungan dengan konsep gender, yang mencakup beberapa hal berikut ini:

• Gender adalah peran, tanggung jawab, hak, relasi dan identitas antara perempuan dan 

laki-laki yang didefinisikan/dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki di dalam suatu 

masyarakat dan konteks tertentu dan bagaimana peran, tanggung jawab, hak dan 

identitas perempuan dan laki-laki ini memberikan dampak dan mempengaruhi satu sama 

lain. Peran-peran ini dapat berbeda sesuai tempat dan waktunya.

• Gender berbeda dengan seks, yang bersifat kodrati dan tidak bisa dipertukarkan. Misalnya: 

laki-laki memproduksi sperma dan perempuan memproduksi ovarium. 

• Pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor budaya 

masyarakat setempat. Peran gender perempuan dan laki-laki dibagi menjadi tiga ranah: 

reproduksi, produksi dan peran di komunitas. Di ranah reproduksi, laki-laki berperan 

sebagai ayah sedangkan perempuan berperan sebagai ibu dan istri, yang mencakup 

peran domestik untuk merawat anggota keluarga yang rentan, yang mencakup anak, 

lansia dan penyandang disabilitas. Di ranah produksi, laki-laki berperan sebagai pencari 

nafkah dan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. Di ranah komunitas, laki-laki 

memiliki peran terkait kepemimpinan, politik dan pertahanan, sedangkan perempuan 

memiliki peran terkait pelayanan di masyarakat yang bersifat sukarela sebagai perluasan 

peran reproduksi. 
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• Dalam praktiknya, pembedaan peran ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender 

di dalam lima bentuk, yaitu diskriminasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan 

kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin. 

• Pembedaan peran gender ini mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan antara 

laki-laki dan perempuan, yang mencakup kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. 

Kebutuhan praktis gender merujuk pada kebutuhan dasar dalam rangka menjalankan 

peran gender, contohnya penyediaan air, penyediaan energi, perawatan kesehatan, 

penyediaan pangan keluarga. Sedangkan kepentingan strategis gender merujuk pada 

area-area yang perlu diubah untuk menjawab kebutuhan jangka panjang dalam rangka 

mengubah peran gender perempuan dan laki-laki untuk berbagi lebih setara, termasuk 

untuk pekerjaan domestik, reproduksi dan berbagi manfaat untuk kegiatan ekonomi 

produktif. Contohnya, pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan 

anak, penyediaan akses yang setara kepada laki-laki dan perempuan penambang untuk 

mengikuti training mengoperasikan alat pengolahan bebas merkuri, menyediakan 

kesempatan kepada perempuan dan laki-laki penambang untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan. 

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh peran gender 

memiliki dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki penambang, antara lain:

• Perempuan belum diakui sebagai penambang. 

• Peran perempuan seringkali invisible, karena sering berkaitan dengan peran domestik 

seperti memasak untuk para penambang. Dengan demikian, ada kemungkinan ada gap 

antara jumlah penambang yang tercatat dengan yang ada. 

• Perempuan penambang memiliki peran gender di ranah domestik, biasanya bekerja 4-8 

jam lebih lama dibandingkan dengan laki-laki per hari-nya, yang akan menambah beban 

mereka. Kondisi ini seringkali tidak diakui dan kurang dihargai, baik di tingkat. 

Pada akhirnya, pembedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan penambang di 

sektor PESK mengakibatkan kesenjangan gender di sektor PESK, yaitu ketidakseimbangan atau 

perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki 

penambang dalam mengelola PESK. Kesenjangan gender di sektor PESK ini telah mengakibatkan 

tingkat kesejahteraan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki penambang. Kondisi 
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kesenjangan gender ini perlu diatasi dalam pengelolaan PESK untuk memastikan PESK memberikan 

kesejahteraan yang setara kepada perempuan dan laki-laki penambang. 

2.2 PESK Bebas Merkuri 

Penggunaan merkuri berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury, 

pemerintah berkomitmen untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di berbagai 

bidang, termasuk penggunaan merkuri di sektor PESK. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen 

untuk mengembangkan PESK Bebas Merkuri. 

Sebagai regulasi turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri (RAN-PPM) yang menargetkan PESK Bebas Merkuri 100% pada tahun 2025. RAN-PPM 

ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun 

rencana pengurangan dan penghapusan merkuri di wilayah kerja masing-masing. Dalam rangka 

membantu penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD- PPM), 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Permen LHK Nomor 81 Tahun 

2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM. 

Dalam Lampiran IV Permen LHK Nomor 81 Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut: “Salah 

satu persyaratan penerbitan izin pertambangan kepada PESK adalah ketentuan teknis pengolahan 

emas yang melarang penggunaan Merkuri. Dengan terbitnya izin dapat dipastikan bahwa PESK 

yang memiliki izin pertambangan tidak menggunakan Merkuri dalam proses pengolahan emasnya. 

Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaporan kegiatan PESK yang memiliki izin pertambangan 

dapat mencegah penggunaan Merkuri di PESK tersebut. PESK yang tidak memiliki izin akan 

diproses melalui kegiatan penindakan, sehingga data penindakan dapat digunakan sebagai data 

pengukuran jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas 

skala kecil.”

Dari sisi kebijakan terbaru terkait pertambangan rakyat yaitu pasal 70 (poin b) UU Nomor 3 

Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batu Bara, PESK berizin harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan 

pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
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Kondisi saat ini masih banyak PESK yang belum berizin, belum bebas merkuri, belum 

mematuhi peraturan perundang-undangan pertambangan di bidang keselamatan pertambangan 

dan lingkungan, serta belum mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaannya. 

Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah PESK yang berizin, bebas merkuri, mematuhi peraturan 

perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan 

memenuhi standar yang berlaku serta mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaannya. 

Salah satu contoh upaya pemerintah mempromosikan PESK bebas merkuri adalah melakukan pilot 

di enam lokasi PESK melalui proyek GOLD ISMIA yang didukung oleh UNDP. Gambaran singkat 

proyek GOLD ISMIA dapat dilihat di Boks 1 berikut ini.

Sejak tahun 2018, United Nations Development Programme (UNDP) merespon 

perkembangan PESK di Indonesia, dan berupaya untuk memberikan masukan untuk 

mengatasi masalah PESK di Indonesia. Proses tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 

proyek Global Environment Facility – Global Opportunities for Long-Term Development 

of Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector (GEF-GOLD): Integrated Sound 

Management of Mercury in Indonesia’s ASGM atau disingkat dengan nama proyek GOLD-

ISMIA. 

GOLD-ISMIA bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan penggunaan merkuri di PESK 

dengan cara memberikan bantuan teknis, transfer teknologi, pembentukan kemitraan 

dan pendampingan terhadap jasa layanan keuangan untuk mendapatkan akses peralatan 

pengolahan emas tanpa merkuri.

1. Penguatan kelembagaan dan kerangka kebijakan/peraturan untuk PESK tanpa 

merkuri.

2. Pembentukan sistem pembiayaan dan jasa layanan keuangan untuk mendukung 

pembelian peralatan pengolahan emas tanpa merkuri.

3. Peningkatan kapasitas teknis PESK melalui bantuan teknis, transfer teknologi dan 

dukungan terhadap formalisasi.

4. Pengawasan dan evaluasi, penyadartahuan serta menemukan dan 

menyebarluaskan pengalaman, proses pembelajaran dan praktik –praktik yang 

terbaik di lapangan.

BOKS 1 | Sekilas Tentang Proyek GOLD ISMIA
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2.3 Strategi Pengarusutamaan Gender di Sektor PESK

Pembangunan nasional harus dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik 

laki-laki maupun perempuan, termasuk di sektor PESK. Komitmen ini tertuang dalam beberapa 

kebijakan antara lain:

GOLD-ISMIA dilaksanakan di enam (6) lokasi prioritas, sebagai berikut:

1. Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

2. Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

3. Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta

4. Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara

5. Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

Lokasi-lokasi tersebut mendapatkan dukungan proses formalisasi, akses keuangan, 

pelatihan mengenai praktek terbaik dalam PESK, membangun peralatan pengolahan 

emas yang efisien dan bebas merkuri, serta penjualan emas bebas merkuri kepada 

pasar formal dengan nilai ekonomi yang lebih baik. Dukungan untuk sektor PESK juga 

ditingkatkan dengan memperkuat kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten 

serta kerangka peraturan untuk sektor PESK, peningkatan kapasitas lembaga, serta akses 

keuangan sektor swasta kepada penambang PESK. 

GOLD-ISMIA melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam siklus proyeknya 

yang diawali dengan melakukan gender mapping dan menghasilkan beberapa agenda 

strategis, yaitu: (i) Pengakuan dan penguatan perempuan sebagai pengambil keputusan; 

(ii) Pengaturan PESK; (iii) Penguatan kapasitas tentang gender awareness pada tokoh 

kunci; (iv) Mendorong pengembangan teknologi penambangan skala kecil yang bebas 

merkuri dan sensitif gender; (v) Fasilitasi terbentuknya kelembagaan ekonomi afinitas 

perempuan di tingkat komunitas.

Sumber: Dokumen Proyek GOLD ISMIA, 2020
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a.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Di bagian penjelasan 

umum, dijelaskan bahwa Indonesia memberikan suara setuju pada saat PBB melakukan 

pemungutan suara untuk menyetujui Konvensi ini sebagai perwujudan keinginan 

Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala 

bentuk diskriminasi terhadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar negara 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, 

ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang 

meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku 

dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan 

keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata 

kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

b.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 45 menyatakan 

“Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”.

c.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan 

perempuan.

d.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005-2025, mencakup:

• Visi 2005-2025: Indonesia yang mandiri, adil dan makmur

• Misi kelima: 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah 

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara 

menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah 

yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; 

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial 

serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai 

aspek termasuk gender.

• Arah pembangunan jangka panjang 2005-2025, IV.1.2 Mewujudkan Bangsa yang 

Berdaya Saing, di bagian “A. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”:
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 Poin 1: Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam 

mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing 

dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai 

dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan 

Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan 

angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama 

dengan 2,1.

 Poin 5: Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan 

kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di 

berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, 

dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan 

jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk 

ketersediaan data dan statistik gender.

e) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Global Kelima adalah “Mencapai Kesetaraan Gender 

dan Memberdayakan Kaum Perempuan”

f) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024:

• Pengarusutamaan gender merupakan salah satu dari empat pengarusutamaan, yang 

mencakup gender, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), modal sosial dan budaya, 

serta tranformasi digital. 

• Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif 

gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk 

mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang 

lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. 

• Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh 

proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari 

pembangunan.
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Berbagai kebijakan di atas memperkuat pentingnya dilakukan strategis pengarusutamaan 

gender di berbagai sektor, termasuk sektor PESK. 

Strategi pengarusutamaan gender di sektor PESK diawali dengan proses analisis gender, yaitu 

identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya pembedaan 

peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, 

karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara 

keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada 

pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, 

berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.

Gambaran isu gender di sektor PESK adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan akses sumber daya dalam rantai nilai PESK di Wilayah Pertambangan Rakyat 

(WPR).

Dalam rantai PESK, terdapat perbedaan peran laki-laki dan perempuan perempuan 

sebagaimana disajikan dalam Gambar 1. Secara umum, peran laki-laki penambang lebih dominan 

dibandingkan peran perempuan penambang. Kegiatan utama dari rantai nilai PESK dilakukan oleh 

laki-laki, yaitu pemodal tambang, penggali lubang tambang, pekerja di penggalian, pengangkut 

batuan, pengoperasi tromol/tong sianida. Faktor norma sosial dan persepsi penambangan identik 

dengan pekerjaan laki-laki menjadikan perempuan terhambat aksesnya untuk terlibat dalam 

pengelolaan PESK. Kondisi ini mengakibatkan:

• Peran perempuan sebagai penambang belum diakui. Padahal, perempuan memiliki 

potensi terlibat di setiap tahapan jika diberikan kesempatan dan peningkatan kapasitas. 

• Lemahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perempuan 

penambang belum menjadi bagian penting untuk dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan, misalnya terkait perpindahan WPR dari sungai ke wilayah darat. Perpindahan 

lokasi tersebut menjadikan perempuan pendulang di Desa Logas dan Logas Hilir tidak 

bisa lagi mengakses sungai yang menjadi tempat mereka mendulang. Para pendulang 

perempuan ini bekerja secara tradisional, dengan berpindahnya ke lokasi lain, mereka 

tidak akan bisa bekerja, karena alat yang dimilikinya hanya bisa digunakan di sungai. 
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• Perempuan penambang mengalami kesenjangan kesejahteraan dibandingkan dengan 

penambang laki-laki. atau bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali dari bagian pekerjaan 

yang mereka lakukan seperti menyediakan makanan bagi penambang, pekerjaan tersebut 

hanya menjadi bagian dari pekerjaan inti perempuan sebagai pendulang/pemecah batu, 

atau perempuan yang bekerja membantu suami di pertambangan, keberadaanya belum 

diakui sebagai pekerja. Upah dari pekerjaannya menjadi satu paket satu paket dengan 

suaminya. Kasus ini terjadi di Desa Hargorejo, Kulonprogo yang membantu suaminya 

untuk menyediakan makanan dan minuman bagi para penambang tidak mendapatkan 

upah atas kerja tersebut.

• Kesenjangan lainnya adalah perempuan tidak memiliki kontrol terhadap hasil kerja mereka, 

karena hasil pekerjaannya diatur oleh laki-laki atau suaminya. Selain itu, ditemukan pula 

kasus terhalangnya akses perempuan penambang terhadap sumber daya juga dihalangi 

oleh laki-laki penambang. Hal ini terjadi pada pasangan penambang yang bercerai di 

Desa Anggai, Halmahera Selatan dimana pihak istri secara sah memenangkan sidang 

kepemilikan lahan dari suaminya, tetapi dihadang dan diusir dari lahan miliknya oleh suami 

bersama teman-temannya.

• Beban ganda perempuan penambang dalam rumah tangga keluarga penambang. Peran 

gender perempuan mengakibatkan perempuan penambang tetap bertanggung jawab 

untuk melaksanakan berbagai tugas rumah tangga, termasuk membawa anak-anak ke 

lokasi pertambangan. Hal ini meningkatkan kerentanan bagi perempuan dan anak-anak.

Upaya untuk memperbaiki akses perempuan penambang dalam rantai nilai PESK maupun 

meningkatkan peran laki-laki penambang untuk melaksanakan tugas rumah tangga menjadi 

penting untuk dilakukan dalam melaksanakan agenda pengarusutamana gender di sektor PESK.

2. Rendahnya pemahaman pelaku PESK baik perempuan maupun laki-laki terhadap bahaya 

penggunaan merkuri. 

Penggunaan merkuri di PESK sudah menjadi kebiasaan turun temurun. Pilihan ini diambil 

karena proses pengolahan emas dengan merkuri lebih mudah, menggunakan peralatan yang 

relatif sederhana dan waktu yang diperlukan dalam proses pengolahan tidak terlalu lama. Kegiatan 

pengolahan emas ini dengan merkuri dapat dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan.
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Para penambang tidak melakukan pengelolaan terhadap air bekas produksi (pengolahan 

bijih emas) yang menggunakan merkuri dengan baik. Air tersebut dibiarkan dialirkan ke sungai atau 

dibuatkan kolam di sekitar tempat pengolahan untuk menampung sehingga air tersebut terserap 

di lahan pertanian atau perikanan yang menjadi rantai makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. 

Selain itu, air yang dibuang ke sungai kemudian digunakan untuk keperluan mandi, mencuci dan 

lainnya. 

Pola yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut, telah menimbulkan dampak 

pada kerusakan tubuh, pencemaran lingkungan hidup, hingga kerugian ekonomi keluarga yang 

terdampak. Upaya meningkatkan pemahaman penambang laki-laki dan perempuan agar memiliki 

kesadaran dampak negatif penggunaan merkuri dan pentingnya komitmen untuk menggunakan 

non merkuri (misalnya sianida) menjadi satu agenda penting dalam menyusun dan melaksanakan 

strategi pengarusutamaan gender di sektor PESK

3. Rentannya kesehatan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. 

Penggunaan merkuri dalam PESK telah mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan 

penambang (laki-laki dan perempuan) maupun kesehatan masyarakat sekitar lokasi PESK.

Namun, hal ini belum banyak disadari dampaknya bagi penambang dan lingkungan serta 

orang yang berada di wilayah penambangan. Perempuan memiliki organ reproduksi yang lebih 

rentan terdampak jika terkena paparan merkuri. Selain itu, peran gender perempuan untuk 

mengasuh anak mengakibatkan anak-anak rentan terdampak paparan merkuri. Merujuk pada 

kondisi lokasi pertambangan seperti di Sukabumi, dampak merkuri yang sudah terakumulasi dalam 

waktu panjang telah berdampak pada masyarakat terutama perempuan dan anak-anak, seperti 

penurunan IQ, kejang-kejangan, kelainan fungsi syaraf dan penyakit lainnya. Biaya pengobatan 

akan sangat tinggi dibanding dengan penghasilan yang didapat dari PESK. 

Kondisi rentannya kesehatan bagi masyarakat akan berdampak pada tingginya angka 

kemiskinan, akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Dampak serius lainnya, terkait rendahnya 

kualitas generasi masa depan, akibat terhambatnya tumbuh dan berkembangnya anak-anak. Oleh 

karena itu, upaya meningkatkan kesadaran bahaya merkuri dan perbaikan layanan kesehatan bagi 

perempuan dan anak yang telah terpapar merkuri menjadi isu penting yang diatasi ketika menyusun 

dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender di sektor PESK. 
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4. Kesenjangan dalam akses teknologi. 

Terkait teknologi, terdapat PESK menggunakan teknologi tradisional seperti dulang kayu dan 

karpet (digunakan untuk menyaring emas dari pasir yang ada di sungai) dan ada pula PESK yang 

menggunakan peralatan modern seperti boks, jet, tromol, dan dompeng. Penggunaan peralatan 

modern lebih menghasilkan banyak emas dibandingkan peralatan tradisional. 

Perempuan cenderung menggunakan alat-alat yang lebih sederhana untuk menambang, 

seperti dulang. Hal ini berdampak pada hasil usaha perempuan yang lebih rendah dibandingkan 

laki-laki. 

Sedangkan peralatan modern cenderung dikontrol oleh laki-laki, karena pengoperasiannya 

yang berat untuk dikerjakan oleh perempuan penambang. Kondisi ini berpotensi meminggirkan 

peran perempuan. Di Desa Anggai (Kab. Halmahera Selatan), peran perempuan sebagai perempel 

(penumbuk batu) tersingkir ketika batu ditumbuk dengan mesin dan berdampak pada pada 

hilangnya mata pencaharian perempuan. Sedangkan di Desa Logas (Kabupaten Kuantan Singingi) 

penggunaan mesin dompeng meminggirkan peran perempuan sebagai pendulang. Selain itu, 

dampak lain dari keberadaan mesin teknologi (misal dompeng) adalah perempuan penambang 

tidak bisa bekerja saat mesin beroperasi, karena saat mesin bekerja membuat air menjadi keruh, 

sehingga perempuan kesulitan untuk mendulang emas. Oleh karena itu, pengembangan teknologi 

pengolahan emas bebas merkuri penting untuk diupayakan pengembangan teknologi/mesin yang 

adaptif dan user friendly agar dapat digunakan oleh semua penambang, balik perempuan maupun 

laki-laki. 

5. Rendahnya kesadaran penambang untuk melaksanakan kaidah peraturan perundang-

undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi 

standar yang berlaku.

Pengelolaan penambangan rakyat harus memperhatikan keselamatan pertambangan 

pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku serta melaksanakan community 

responsible mining. Dalam pengelolaan PESK community responsible mining didorong untuk 

membangun tanggungjawab dalam penambangan, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan 

yaitu: 1) dampak kepada masyarakat dan lingkungan hidup, dan 2) tanpa konflik dengan masyarakat 

atau dampak buruk dari pertambangan. Konsep ini membangun keseimbangan antara praktik 
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eksploitasi dan konservasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya di 

lapangan, penerapan konsep ini masih minim di Indonesia. Dari sisi kebijakan terbaru, yaitu pasal 

70 (poin b) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara pengelola pertambangan rakyat wajib mematuhi peraturan 

perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan 

memenuhi standar yang berlaku. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan komitmen PESK 

berizin dalam melaksanakan peraturan pertambangan di bidang keselamatan pertambangan, 

pengelolaan lingkungan merupakan satu agenda penting di dalam pengarusutamaan gender di 

sektor PESK. 

Dalam melakukan analisis gender, penting ditekankan bahwa konsep gender tidak identik 

dengan perempuan. Gender merujuk pada perempuan dan laki-laki dan relasi antara keduanya. 

Oleh karena itu, mempromosikan kesetaraan gender membutuhkan keterlibatan laki-laki dan 

perempuan, tidak hanya intervensi pada kelompok perempuan saja. Ada tiga pendekatan 

utama yang dapat dilakukan dalam meningkatkan fokus pada laki-laki, yaitu: (i) kebutuhan untuk 

mengidentifikasi laki-laki sebagai sekutu/pendukung kesetaraan gender dan melibatkan mereka 

lebih aktif dalam upaya ini; (ii) pengakuan bahwa kesetaraan gender tidak mungkin terjadi kecuali 

laki-laki mengubah sikap dan perilakunya di banyak bidang, misalnya terkait dengan hak-hak 

reproduksi dan kesehatan; (iii) bahwa sistem gender yang berlaku dalam banyak konteks bersifat 

negatif bagi laki-laki maupun perempuan dengan menciptakan tuntutan yang tidak realistis pada 

laki-laki dan mengharuskan laki-laki untuk berperilaku dengan cara yang didefinisikan secara 

sempit. Misalnya, peran gender laki-laki sebagai pencari nafkah utama mengakibatkan dampak 

negatif berupa tingginya angka drop out siswa laki-laki di tingkat pendidikan dasar atau rentan 

depresi pada laki-laki dewasa pada saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan 

demikian, peningkatan fokus pada laki-laki akan berdampak positif secara di masa depan dalam 

mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Dalam rangka mengukur upaya-upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kebijakan, 

program/kebijakan/proyek, UNDP telah mengembangkan kerangka pengukuran efektifitas gender, 

yang disebut dengan GRES (Gender Result Effectiveness Scale). Kerangka ini digunakan untuk 

mengukur efektivitas dari sebuah output maupun outcome yang berkontribusi terhadap kesetaraan 

gender dan pemberdayaan. Berikut ini adalah kerangka GRES yang dirumuskan UNDP. Gambar 3 

berikut menunjukkan skala efektivitas gender dengan penjelasannya. 
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Berdasarkan gambar di atas, maka setiap kebijakan/program/kegiatan/proyek perlu diubah 

dari yang memiliki dampak negatif ataupun gender blind, menjadi kebijakan /program/kegiatan/

proyek yang responsif gender serta transformatif gender. 

Jika diimplementasikan dengan baik, maka pengarusutamaan gender di sektor PESK akan 

memberikan beberapa manfaat, antara lain:

a. Memahami gender akan memperbaiki kesejahteraan ekonomi perempuan.

Perbaikan tata kelola PESK akan mencegah dampak negatif pertambangan rakyat terhadap 

lingkungan dan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari PESK. Memahami peran yang 

berbeda antara laki-laki dan perempuan akan memperbaiki penyusunan kebijakan agar dapat 

memberikan dampak ekonomi terhadap laki-laki dan perempuan dan memberikan perhatian serius 

terhadap pemberdayaan dan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

b. Melakukan upaya pemberdayaan terhadap perempuan penambang akan berdampak   

 positif bagi komunitas. 

Upaya pemberdayaan terhadap perempuan penambang akan berdampak positif bagi 

perempuan penambang itu sendiri, keluarganya serta komunitas. Perempuan memiliki karakter 

mengalokasikan pendapatannya kembali kepada keluarga dibandingkan laki-laki. Oleh karena 

itu memastikan perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki di sektor produktif akan 

memberikan dampak positif terhadap perempuan dan juga komunitas secara keseluruhan. 

Dengan demikian, memahami dan mengatasi kendala perempuan dan memahami resiko 

yang dihadapi perempuan adalah kunci untuk memastikan kebijakan dan program/kegiatan dapat 

Sumber: Pemetaan Gender PESK, GOLD ISMIA, 2020
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memberi manfaat setara kepada laki-laki dan perempuan dan mendukung perempuan untuk 

menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya. 

b. Perhatian terhadap isu gender akan mengakselerasi perbaikan pengelolaan PESK. 

Upaya transformasi pengelolaan PESK menjadi PESK berizin dan bebas merkuri agar 

memberikan dampak langsung terhadap pembangunan harus dipastikan memberikan akses 

dan manfaat yang setara kepada perempuan dan laki-laki. Laporan Bank Dunia dalam World 

Development Report 2012 antara lain menegaskan bahwa pelestarian ketidaksetaraan gender 

cenderung meningkatkan biaya secara substansial, mengurangi daya saing, dan menghambat 

pembangunan. Dengan demikian, upaya pembangunan yang dilakukan sejalan dengan upaya 

untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan demikian, upaya pengarusutamaan gender di sektor 

PESK akan memberikan co-benefit (manfaat bersama) secara paralel, yaitu mengakselerasi proses 

perbaikan pengelolaan PESK dan sekaligus mengatasi kesenjangan gender yang terjadi. 

2.4. Kerangka Kerja PUG di Sektor PESK

Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di sektor PESK bertujuan untuk mencapai 

kesetaraan gender baik penambang perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan PESK. Kesetaraan 

gender merupakan kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan 

dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang (SEB, 4 Menteri)1. Mengacu pada kerangka konsep 

ini, upaya mencapai kesetaraan gender pada sektor PESK dilakukan dengan mengatasi kesenjangan 

gender melalui perbaikan akses dan penguasaan sumber daya sehingga laki-laki dan perempuan 

penambang dapat berperan aktif dalam setiap rantai PESK dan mendapatkan manfaat yang setara. 

Dalam serangkaian rantai nilai tersebut, muncul beragam kesenjangan yang dialami perempuan 

mulai dari peningkatan kapasitas, teknologi, hingga akses ke sumber daya alam. Di sisi yang lain, 

perempuan bekerja ditemani anak-anaknya, mereka bermain atau membantu orang tuanya bekerja.

Dalam rantai nilai PESK, peran laki-laki masih mendominasi, padahal perempuan juga memiliki 

potensi untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan. Keterlibatan dan pengaruh perempuan saat 

1Surat Edaran Bersama 4 Menteri disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); 2. Kementerian 
Keuangan; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat ini berisi Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG 
yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010- 2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good 
governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG 
menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun daerah



26Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesetaraan gender. Penerapan PUG dalam 

hal ini, diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku PESK. 

Pada bagian lain, kebijakan di sektor PESK belum merespons isu gender yang terjadi, terutama 

dalam mendukung perlindungan terhadap lingkungan, dan keselamatan kerja dan kesejahteraan 

penambang terutama perempuan. Penggunaan merkuri sebagai bahan pendukung produksi di 

PESK menjadi penting untuk dihapuskan karena dampak buruknya terhadap kesehatan keluarga 

penambang dan kelestarian lingkungan wilayah pertambangan.

Kerangka kerja pengarusutamaan gender di sektor PESK disusun dengan menggunakan 

Sustainability Livelihood Approach (SLA) atau Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan (PMPB) 

sebagaimana disajikan di gambar 3. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu masyarakat hidup dan 

menghadapi kerentanan dengan mata pencaharian mereka. PMPB adalah pengembangan dari 

konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Komponen dasar PMPB mencakup: 

1. Modal sumber daya alam, yaitu cadangan sumber daya alam dan layanan yang 

memungkinkan mata pencaharian tertentu dari modal alam bisa dalam bentuk berwujud 

(misalnya, tanah yang subur, hutan, mineral, air) atau tidak berwujud (udara dan 

keanekaragaman hayati) mempengaruhi mata pencaharian.

2. Modal manusia, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk bekerja dan 

memiliki kesehatan yang baik yang bersama-sama dapat membantu memampukan 

perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesejahteraannya. 

3.  Modal finansial, yaitu sumber daya keuangan yang dibutuhkan perempuan dan laki-laki 

untuk mencapai kesejahteraannya, termasuk pendapatan, kredit, tabungan, dan akses 

terhadap pasar modal. 

4. Modal Sosial, yaitu jaringan dan hubungan antara orang dan organisasi; keanggotaan 

dalam kelompok baik formal maupun informal; dan kepercayaan, saling menguntungkan, 

dan kerjasama antar individu dan kelompok yang dapat membantu menyediakan jaring 

pengaman informal.

5. Modal Fisik (Infrastruktur), yaitu mencakup jalan dan sarana transportasi, bangunan, 

pasokan air, sistem sanitasi, sumber energi, dan komunikasi serta alat dan perlengkapan 

yang dibutuhkan untuk mendukung penghidupan.
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Selain kelima faktor tersebut, faktor-faktor eksternal lain seperti regulasi, kebijakan, 

institusi, pasar juga menjadi faktor yang mempengaruhi kerentanan suatu masyarakat. Dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, strategi mata pencaharian yang tepat dapat dirumuskan 

agar mendapatkan hasil kerja yang baik bagi individu atau keluarga. 

Selanjutnya pendekatan PMPB ini diperkuat dengan perspektif gender dengan memberikan 

perhatian pada kemampuan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan di dalam mengakses, 

menguasai, mengakumulasikan dan mendapatkan manfaat dari aset. Perspektif gender ini digunakan 

untuk mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh terhadap mata pencaharian laki-laki dan 

perempuan dan bagaimana relasi antara faktor, mengindentifikasi akar masalah dan dampaknya 

terhadap kesenjangan gender. Salah satu kerangka analisis gender yang dapat digunakan 

adalah kerangka analisis Moser, yaitu memberikan perhatian pentingnya pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan praktis dan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan praktis (practical needs), tidak 

dengan sendirinya mengatasi diskriminasi struktural yang terjadi. Maka untuk mengurai diskriminasi 

struktural, dilakukan pendekatan melalui dengan pendekatan kebutuhan strategis, dalam rangka 

mengatasi diskriminasi yang sifatnya struktural, seperti melalui penyusunan hukum/kerangka legal 

yang adil dan pengembangan kehidupan yang terbebaskan dari kekerasan domestik.

Sumber: Pemetaan Gender PESK, GOLD ISMIA, 2020

Gambar 3. Kerangka Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan
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Gambaran hasil analisis dengan menggunakan pendekatan PMPB yang telah diperkuat 

dengan perspektif gender disajikan pada tabel berikut ini.

RANTAI NILAI
ASPEK

Peran dan Tanggung Jawab Akses dan Kontrol Dampak dan Manfaat

Pencarian
dan

Eksplorasi

Pengolahan

Penambangan

•  Kepemilikan lahan 
pertambangan didominasi oleh 
laki-laki. 

•  Pemodal pertambangan hampir 
seluruhnya laki-laki.

•  Laki-laki cenderung bekerja 
sebagai penggali tambang dan 
perempuan sebagai 
pendulang.

•  Partisipasi perempuan yang 
rendah dalam penetapan WPR.

•  Perempuan penambang 
terhambat norma, bahwa 
penambang adalah pekerjaan 
laki-laki.

•  Sulitnya akses perizinan 
tambang rakyat bagi sebagian 
wilayah pertambangan di desa 
(Desa Logas Hilir).

•  Lemahnya pendataan 
penambang dengan data 
terpilah.

•  Sosialisasi regulasi IPR yang 
belum inklusif.

•  Dampak lingkungan akibat 
eksplorasi yang mengancam 
keselamatan  dan kesehatan 
bagi kelompok rentan 
(perempuan dan  anak-anak) 
terutama di lokasi WPR. 

•  Kualitas permukiman 
penambang yang tidak 
mendukung untuk tinggal 
keluarga penambang.

•  Pengangkut batuan didominasi 
oleh laki-laki, perempuan 
membawa batu pada jarak 
dekat.

•  Pelaku penambang tidak saja 
terdiri dari masyarakat lokal, 
tetapi juga pendatang.

•  Mesin teknologi (dompeng/jet)  
hanya bisa digunakan oleh 
laki-laki. 

•  Alat Pelindung Diri (APD) dan 
Keselamatan kerja biasanya 
berfokus kepada laki-laki 
penambang.

•  Kepemilikan lahan 
pertambangan perempuan 
lemah, ketika terjadi “konflik” 
keluarga.

•  Kebutuhan biaya operasional 
untuk melakukan penggalian 
lebih dalam di lokasi 
pertambangan cukup mahal
(1 hari= 1 juta), sehingga 
masyarakat tidak bisa 
melakukan pertambangan.

•  Lemahnya akses bagi 
penambang perempuan untuk 
mendapatkan APD.

•  Mesin teknologi dapat 
mengganti peran perempuan 
dalam mendulang.

•  Beban ekonomi perempuan 
dalam bekerja sebagai 
pendulang dan pemasok 
makanan berdampak pada 
timbulnya penyakit.

•  Tingkat putus sekolah tinggi, 
anak usia sekolah tergoda 
untuk bekerja.

•  Bencana alam yang 
mengancam penambang dan 
keluarga penambang.

•  Perempuan lebih rentan karena 
tidak dibekali dengan APD.

•  Pemecah batu/perempel 
didominasi oleh perempuan.

•  Anak-anak terlibat dalam 
proses pengolahan bijih ore 
(emas).

•  Pengoperasian mesin tromol 
didominasi laki-laki.

•  Kepemilikan mesin didominasi 
oleh laki-laki.

•  Akses perempuan pendulang  
terhadap teknologi terbatas, 
walaupun sudah dibentuk 
kelompok perempuan.

•  Perempuan sulit meraih akses 
ke pelatihan/peningkatan 
kapasitas, layanan kesehatan, 
layanan keuangan formal, 
perlindungan sosial, dan forum 
desa.

•  Ancaman kekerasan seksual 
terhadap perempuan 
penambang.

•  Anak-anak bermain di lokasi 
pengolahan tanpa 
pengawasan orang tua, 
sehingga rentan terhadap 
keselamatan dan  kesehatan. 

•  Perempuan belum tahu dan 
sadar terhadap penggunaan 
merkuri dalam mengolah batu 
emas bagi dirinya.

Penyediaan 
Barang

dan Jasa

•  Pemilik  mesin teknologi  
(dompeng/jet), didominasi 
laki-laki.

•  Perempuan sebagian besar 
menjadi penjual makanan dan 
minuman di wilayah 
pertambangan dan membuka 
usaha akomodasi.

•  Perempuan penambang yang 
bekerja tambahan sebagai 
penyedia makanan, tidak 
mendapatkan upah atas 
pekerjaan tambahannya. 

•  Tidak tersedianya peralatan 
dan perlengkapan yang aman 
untuk penambang perempuan.

•  Kemudahan akses modal bagi 
perempuan untuk 
mengembangkan usaha.

•  Penghapusan distribusi merkuri.  

•  Perempuan memiliki beban 
ganda dan tidak bisa 
meningkatkan pendapatannya. 

•  Potensi terkena paparan 
merkuri bagi perempuan dan 
laki-laki pencuci alat produksi 
seperti karung. 

•  Pelaku penambang, 
masyarakat di sekitar lokasi 
seperti, anak-anak, lansia, ibu 
hamil akan sangat berpotensi 
terkena dampak merkuri.

Tabel 1. Hasil Analisis Mata Pencaharian Berkelanjutan dengan Perspektif Gender
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Berdasarkan hasil analisis diatas, disusunlah Kerangka Kerja Strategi Pengarusutamaan 

Gender Sektor PESK yang bertujuan agar perempuan dan laki-laki berperan aktif dalam PESK 

Bebas Merkuri dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, sebagaimana disajikan oleh gambar 

berikut ini.

Berdasarkan gambar di atas, pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang 

sama untuk berkegiatan di PESK. Namun kesenjangan yang terjadi menjadi sekat untuk mereka 

mendapatkan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama antara perempuan penambang 

dan laki-laki penambang. Untuk memperbaiki akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama 

antara perempuan penambang dan laki-laki penambang, setidaknya terdapat delapan agenda aksi 

yang perlu dilakukan, mencakup:

Pemasaran
Mineral

•  Penjualan emas hasil 
penambangan dilakukan oleh 
laki-laki dan perempuan. 

•  Pengepul emas kecil dan 
besar, pengrajin dan pemilik 
toko dilakukan oleh 
perempuan dan laki-laki.

•  Perempuan tidak memiliki 
kontrol terhadap uang hasil 
penjualan, Perempuan hanya 
diberi kendali untuk belanja 
kebutuhan sehari-hari.

•  Peluang investasi penambang 
untuk perempuan.

•  Perempuan  tidak memiliki 
manfaat atas 
usaha/penghasilan yang 
didapat dari PESK, suami 
memegang kendali atas hasil 
penjualan PESK.

•  Anak-anak putus sekolah, 
karena tergiur  akan 
penghasilan yang didapat.

•  Tumbuhnya rumah bordil di 
sekitar PESK.

•  Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 

•  Tingginya kasus perceraian
di lokasi pertambangan.

Sumber: Laporan Deskstop Research, PATTIRO (2021)

Sumber: Laporan Desktop Research, PATTIRO (2021), diolah

Gambar 4. Kerangka Kerja PUG di Sektor PESK

1.  Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk 
pendampingan terhadap Penambang Emas Belum 
Berizin. 

2.  Perlindungan status pendulang.  

3.  Pengakuan terhadap perempuan penambang. 

4.  Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki 
penambang untuk mendapatkan IPR.

5.  Edukasi dan Literasi keuangan (mencegah konsumerisme 
dan mencegah kutukan sumber daya alam dengan 
mempersiapkan mata pencaharian alternatif). 

6.  Akses pembiayaan yang setara  antara perempuan dan 
laki-laki penambang.

7.  Akses yang setara  antara perempuan dan laki-laki 
penambang terkait teknologi dan kegiatan peningkatan 
kapasitas.

8.  Dukungan laki-laki dan anak laki-laki terhadap 
unpaid-care work (recognize, reduce dan redistribute).

Agenda: Integrasi:

1.  Kebijakan.

2.  Penyusunan, Pelaksanaan, 
dan Evaluasi RAD-PPM.

3.  Siklus Proyek.

4.  Penyadartahuan Masyarakat.

Perempuan dan 
Laki-laki berperan aktif 

dalam PESK bebas merkuri 
dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan
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1. Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk pendampingan terhadap PESK Belum 

Berizin). Agenda ini penting dilakukan agar PESK yang dikelola berizin, termasuk 

memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki penambang 

untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat. Jika sudah memiliki izin, maka PESK 

didorong untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan 

pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, termasuk 

dalam pengelolaan pasca tambang. 

2. Perlindungan status pendulang/sejenis agar perempuan penambang tetap mendapatkan 

akses untuk melakukan penambangan dan berperan di setiap rantai PESK. 

3. Pengakuan terhadap perempuan penambang, yaitu pengakuan bahwa sektor PESK 

dikelola oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana tercermin dalam rantai nilai sektor 

PESK. Dengan adanya pengakuan ini, maka diharapkan pemangku kepentingan akan 

memperhatikan kebutuhan, pengalaman, aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan penambang di dalam kebijakan, program/proyek, termasuk memberikan 

dukungan kepada perempuan penambang yang sedang hamil dan menyusui saat bekerja 

di lokasi penambangan.

4. Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang untuk mendapatkan IPR.

   Upaya akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang untuk mendapatkan 

IPR dapat dilakukan dengan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi perempuan 

penambang, misalnya dalam bentuk kemudahan persyaratan, prosedur dan mekanisme. 

5. Edukasi dan Literasi keuangan (mencegah konsumerisme dan memastikan pengelolaan 

keuangan dengan baik, termasuk mempersiapkan matapencaharian alternatif). 

  Agenda ini penting untuk memastikan penghasilan yang diperoleh dari PESK dikelola 

dengan baik, termasuk mempersiapkan matapencaharian alternatif jika masa izin PESK 

sudah berakhir. 

6. Akses pembiayaan yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang.

 Agenda ini penting agar penambang laki-laki dan perempuan bisa mengakses pembiayaan 

untuk pengadaan peralatan pengolahan emas bebas merkuri.

7. Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang terkait teknologi dan 

kegiatan peningkatan kapasitas.
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 Agenda ini penting dilakukan dalambentuk pengembangan teknologi pengolahan 

emas non merkuri yang responsif gender agar dapat digunakan baik oleh laki-laki 

maupun perempuan. Selain itu, dalam kegiatan peningkatan kapasitas, perlu dipastikan 

memberikan kesempatan yang setara kepada laki-laki dan perempuan. 

8. Dukungan laki-laki dan anak laki-laki terhadap unpaid-care work (recognize, reduce dan 

redistribute)

 Agenda ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran di tingkat komunitas terkait 

pentingnya perhatian dan partisipasi laki-laki dan anak laki-laki untuk membantu tugas-

tugas rumah tangga, semisal menyapu, mencuci, mengasuh anak, dan sebagainya. 

Perlu diperhatikan bahwa penyusunan analisis dan agenda aksi ini perlu disesuaikan 

dengan konteks daerah masing-masing. 

Agenda aksi yang telah dirumuskan selanjutkan diintegrasikan ke dalam empat aspek 

strategis, yaitu kebijakan, Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-

PPM), penyadartahuan komunitas dan siklus program/proyek yang mengupayakan PESK bebas 

merkuri sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 5. Alur Kerangka Kerja Pedoman PUG di Sektor PESK

Isu Gender
Sektor PESK

Monitoring
dan Evaluasi

1 2 3 4 5

Peningkatan 
kesejahteraan laki-laki 

dan perempuan 
penambang dan 

terhapusnya 
penggunaan merkuri 

di PESK

Kebijakan

RAD-PPM

Penyadartahuan 
Komunitas

Siklus Proyek

Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Pemerintah Desa

Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa

Pelaksana Proyek
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Penjelasan untuk masing-masing aspek strategis adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Pemerintah Desa memiliki instrumen kebijakan 

di sektor PESK yang penting untuk diintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan tersebut. 

Di tingkat pemerintah pusat, kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun 

Peraturan Menteri merupakan kebijakan strategis untuk diintegrasikan isu gender dalam 

substasinya. Di tingkat pemerintah provinsi, kebijakan terkait pengelolaan pertambangan 

rakyat sebagaimana telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kebijakan strategis yang penting diintegrasikan isu 

gender dalam substansinya. Di tingkat Desa, pemerintah Desa dapat menerbitkan Peraturan 

Desa maupun Peraturan Kepala Desa terkait pertambangan rakyat di Desanya sesuai dengan 

kewenangannya. Selain itu, RPJM Desa maupun RKP Desa merupakan kebijakan strategis 

yang penting diintegrasikan isu gender dalam substansinya.

2. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM)

Penyusunan RAD-PPM oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota merupakan amanat 

Peraturan Menteri LHK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM. RAD-PPM menjadi pedoman bagi daerah dalam 

melakukan upaya pengurangan dan penghapusan merkuri, termasuk di sektor PESK. 

RAD-PPM merupakan dokumen strategis yang penting diintegrasikan isu gender dalam 

substansinya, antara lain dalam: (i) Lampiran I Permen LHK Nomor 81/2019, yaitu kajian yang 

dilakukan perlu menggunakan analisis gender terkait karakteristik, peran dan kontribusi 

perempuan dan laki-laki penambang di Provinsi/Kota/Kabupaten tersebut; (ii) Penyusunan 

Rencana Aksi Daerah (Lampiran III Permen LHK Nomor 81/2019, yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil analisis gender, antara lain untuk kegiatan berikut meningkatkan 

pemahaman good mining practice bagi pelaku usaha IPR mendorong upaya transformasi 

Sosial dan Ekonomi Penambang Ilegal Pengguna Merkuri; dan memfasilitasi penerbitan 

perizinan koperasi dan UKM; (iii) pelaksanaan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah. 
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3. Penyadartahuan Komunitas

Pemerintah Desa merupakan institusi terdekat dengan masyarakat, dan lokasi penambangan. 

Faktor tersebut mendorong pentingnya peran pemerintah Desa dalam memberikan informasi 

(penyadartahuan) tentang bahaya merkuri dan kesetaraan gender di sektor PESK. Selain itu, 

penyadartahuan komunitas penting pula dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di 

tingkat kabupaten, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak

4. Siklus Proyek

Dalam rangka mengupayakan PESK berizin yang bebas merkuri, pemerintah dan pemerintah 

daerah perlu mengembangkan satu program/proyek khusus. GOLD ISMIA adalah satu contoh 

proyek yang mendorong PESK berizin yang bebas merkuri. Dalam siklus proyek, integrasi 

gender dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan pemantauan 

dan evaluasi. PUG pada siklus proyek bermanfaat untuk meningkatkan kualitas PUG di sektor 

PESK yang tidak hanya mengacu pada proses perencanaan tetapi juga melalui implementasi 

hingga pemantauan dan evaluasi. 

Penjelasan lebih lanjut langkah-langkah melakukan integrasi gender dalam kebijakan, 

RAD-PPM, siklus proyek, penyadartahuan komunitas akan dibahas di Bagian III. Sedangkan 

pembahasan mengenai pembagian peran antara instansi pemerintah dalam melaksanakan 

pedoman ini akan dibahas di Bagian IV.
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Pada prinsipnya, laki-laki dan perempuan 
memiliki hak yang sama untuk berkegiatan 
di PESK. Namun kesenjangan yang terjadi 
menjadi sekat untuk mereka mendapatkan 
akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat 
yang sama antara perempuan penambang 
dan laki-laki penambang.

Sumber foto: Gold Ismia Project
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3.1. Analisis Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk 

mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai 

dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan 

kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang 

lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. 

Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di sektor PESK bertujuan untuk mencapai 

kesetaraan gender dalam pengelolaan PESK. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi 

dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai 

manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang 
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dampaknya seimbang (SEB, 4 Menteri). Upaya mencapai kesetaraan gender dilakukan dengan 

mengatasi kesenjangan gender melalui perbaikan akses dan penguasaan sumber daya di sektor 

PESK sehingga laki-laki dan perempuan penambang dapat berperan aktif dalam setiap rantai PESK 

dan mendapatkan manfaat yang setara. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender di sektor 

PESK diharapkan akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian target pengurangan dan 

penghapusan merkuri 100% di sektor PESK pada tahun 2025 dengan mengupayakan PESK berizin, 

bebas merkuri dan responsif gender.

Secara garis besar, pengarusutamaan gender di sektor PESK dilakukan melalui dua tahap, 

yaitu proses analisis gender dan integrasi hasil analisis gender, sebagaimana disajikan pada Gambar 

6 berikut ini. 

Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Analisis Gender

Analisis gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan 

karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis 

gender perlu dilakukan, karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya 

Gambar 6. Tahapan Pengarusutamaan Gender di Sektor PESK

1Tahap

Analisis
Gender

2Tahap

Integrasi Hasil
Analisis Gender

di Kebijakan, RAD-PPM, 
Penyadartahuan 

Komunitas,
Siklus Proyek
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pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi 

juga berimplikasi pada pembedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari 

hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya 

pembangunan (SEB 4 Menteri).

Analisis gender di sektor PESK dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan peran antara 

perempuan dan laki-laki di sektor PESK, mengidentifikasi isu gender sebagai dampak dari perbedaan 

peran dan merespon isu gender yang terjadi dengan menyusun rencana aksi. Untuk melakukan 

analisis gender, dibutuhkan instrumen/alat analisis gender. Alat analisis gender ini merupakan 

instrumen praktis yang akan membantu pengguna dan melakukan riset sosial dan perencanaan 

pembangunan. 

Alat analisis gender yang dapat digunakan, diantaranya adalah: Harvard, Moser, Gender 

Analysis Pathway (GAP), Sarah Longwe, dan Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan (PMPB) 

dengan lensa gender dan Pendekatan Relasi Sosial. Berikut ini beberapa penjelasan dari alat 

analisis tersebut: 

1. Kerangka Analisis Harvard

 Analisis ini digunakan untuk mengumpulkan data di tingkat mikro, yaitu di level rumah 

tangga dan komunitas. Analisis ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan. Kerangka analisis 

Harvard memiliki 4 komponen alat analisis, yaitu:

a. Alat 1: Profil Aktivitas 

 Alat ini digunakan untuk mengindentifikasi semua aktivitas produksi dan reproduksi 

dari perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dengan menggunakan 

tabel berikut ini.
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 Dalam menghasilkan profil aktivitas, tingkat kedetailan informasi yang disajikan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Beberapa informasi yang dapat ditambahkan dalam profil aktivitas, 

antara lain: 

• Jenis kelamin dan denominasi usia: mengidentifikasi apakah perempuan dewasa, laki-

laki dewasa, anak-anak, atau orang tua yang melakukan suatu kegiatan

• Alokasi waktu: menentukan persentase waktu yang dialokasikan untuk masing-masing 

kegiatan, dan apakah itu dilakukan musiman atau harian

• Lokus aktivitas: menentukan di mana aktivitas dilakukan, untuk mengungkapkan 

mobilitas pelaku. Apakah pekerjaan dilakukan di rumah, di level keluarga, atau di 

tempat lain (di dalam atau di luar) komunitas? 

b. Alat 2: Profil Akses dan Kontrol 

 Alat 2 ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang digunakan perempuan 

dan laki-laki untuk melaksanakan tugas-tugas yang diidentifikasi dalam profil aktivitas 

yang dihasilkan Alat 1 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 

Aktivitas Perempuan/Anak Perempuan Laki-laki/Anak Laki-laki

Kegiatan Produksi
Pertanian:
Kegiatan 1
Kegiatan 2, dll.

Menghasilkan Pendapatan:
Kegiatan 1
Kegiatan 2, dll.

Pekerjaan:
Kegiatan 1
Kegiatan 2, dll.

Lainnya:

Kegiatan Reproduksi
Terkait air:
Kegiatan 1
Kegiatan 2, dll.

Terkait bahan bakar:
Menyediakan makanan:
Mengasuh anak:
Berhubungan dengan kesehatan:
Membersihkan dan memperbaiki:
Terkait pasar:

Lainnya:

Sumber: UNDP Learning and Information Pack: Gender Analysis, 2001, hal.41

Tabel 2. Alat 1: Profil Aktivitas
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 Akses didefinisikan secara sederhana, yaitu seseorang dapat menggunakan sumber 

daya, namun belum berarti memiliki kontrol atas sumber daya tersebut. Orang yang 

mengendalikan sumber daya adalah orang yang pada akhirnya mampu membuat 

keputusan tentang penggunaannya, termasuk apakah dapat dijual. Alat kedua diatas 

digunakan untuk mengidentifikasi apakah perempuan atau laki-laki memiliki akses ke 

sumber daya, siapa yang mengendalikan penggunaannya dan siapa yang mengendalikan 

manfaat darinya, baik dalam rumah tangga atau masyarakat (manfaat dapat mencakup di 

luar pendapatan luar, kebutuhan dasar, maupun pelatihan).

c. Alat 3: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

 Alat ini digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan 

gender dalam pembagian kerja, akses, dan kontrol sebagaimana tercantum dalam 

dua alat sebelumnya, yaitu Profil Aktivitas serta Profil Akses dan Kontrol. Selain itu, 

alat ini mengidentifikasi pula pengaruh masa lalu dan masa kini dalam bentuk peluang 

dan kendala yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan proyek dan program 

pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 

Sumber Daya
- Tanah
- Peralatan
- Tenaga kerja
- Uang Tunai
- Pendidikan/pelatihan, dll.
- Lainnya

Manfaat
 - Pendapatan luar (outside income)
- Kepemilikan aset
- Kebutuhan dasar
  (makanan, pakaian, tempat 
   tinggal dll.)
- Pendidikan
- Kekuatan politik/prestise 
- Lainnya

AKSES KONTROL
Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki

Tabel 3. Alat 2: Profil Akses dan Kontrol
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 Identifikasi atas faktor-faktor yang mempengaruhi bertujuan untuk mempertimbangkan 

faktor apa yang mempengaruhi aktivitas atau sumber daya perempuan atau laki-laki, 

dan bagaimana pengaruhnya. Alat ini akan membantu proses identifikasi terhadap 

kendala eksternal dan peluang yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan 

pengembangan intervensi agar berhasil dari sisi perspektif gender.

 Faktor-faktor yang mempengaruhi mencakup semua yang membentuk relasi gender, 

dan menciptakan peluang dan kendala yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. 

Faktor-faktor ini jauh jangkauannya, luas, dan saling terkait, yang mencakup:

• norma komunitas dan hierarki sosial, seperti keluarga/komunitas

• bentuk, praktik budaya, dan keyakinan agama

• kondisi demografis

• struktur kelembagaan, termasuk sifat pemerintahan

• birokrasi, dan pengaturan untuk menghasilkan dan menyebarluaskan

• pengetahuan, keterampilan, dan teknologi

• kondisi ekonomi umum, seperti tingkat kemiskinan, tingkat inflasi

• distribusi pendapatan, persyaratan perdagangan internasional, dan infrastruktur

• peristiwa politik internal dan eksternal

• parameter hukum

• pelatihan dan pendidikan

• sikap masyarakat terhadap staf mitra pembangunan.

- Norma masyarakat dan hierarki sosial 
- Faktor demografi 
- Struktur kelembagaan 
- Faktor ekonomi 
- Faktor politik 
- Parameter hukum 
- Pelatihan 
- Sikap masyarakat terhadap staf mitra pembangunan

Sumber: Guide to Gender Analysis Framework, Oxfam, 1999 hal. 35

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kendala Peluang

Tabel 4. Alat 3: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
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d. Alat 4: Analisis Siklus Proyek 

 Alat 4 ini berisi daftar pertanyaan yang dapat digunakan oleh pengguna dalam 

menganalisis proposal proyek atau bidang intervensi untuk memeriksanya dari 

perspektif gender dengan menggunakan data terpilah gender, dan memetakan 

perbedaan efek perubahan sosial pada perempuan dan laki-laki.

2. Kerangka Analisis Moser

 Kerangka Moser bertujuan untuk menetapkan ‘gender planning (perencanaan gender)’ 

sebagai jenis perencanaan yang memiliki tujuan emansipasi perempuan dari subordinasi 

yang dialami dan mencapai kesetaraan, keadilan dan pemberdayaan. “Perencanaan 

gender” berbeda dari metode perencanaan tradisional dalam empat aspek: (i) 

perencanaan gender bersifat politis dan teknis; (ii) mengasumsikan adanya konflik dalam 

proses perencanaan; (iii) melibatkan proses transformasi; (iv) mencirikan perencanaan 

sebagai “debat”. Kerangka Moser memiliki tiga konsep inti, yaitu: (i) Peran triple (rangkap 

tiga) perempuan; (ii) Kebutuhan gender praktis dan strategis; (iii) Kategori pendekatan 

kebijakan Women In Development (WID)/Gender and Development (GAD).

 Kerangka Moser terdiri dari 6 alat analisis, yang mencakup: (i) identifikasi tiga peran 

gender perempuan/triple roles, (ii) Gender Needs Assessment; (iii) Disagregasi kontrol 

sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumber daya dan 

kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga); (iv) Penyeimbangan Peran; (v) 

WID/GAD Policy Matrix; dan (vi) Melibatkan perempuan, organisasi peduli gender dan 

perencana dalam proses perencanaan.

 Penjelasan atas masing-masing alat disajikan berikut ini.

Alat 1 Moser: identifikasi peran gender rangkap tiga /triple roles

 Alat ini berupa pemetaan pembagian kerja berdasarkan gender dengan menanyakan 

‘siapa melakukan apa?’. Moser mengidentifikasi ‘peran rangkap tiga/tiga peran gender’ 

untuk perempuan berpenghasilan rendah di sebagian besar masyarakat, terdiri dari: (i) 

kegiatan reproduktif; (ii) produktif; (iii) community role (peran di komunitas). Sebaliknya, 

laki-laki terutama melakukan kegiatan produktif dan kegiatan politik di masyarakat.

 Pengertian dari masing-masing peran adalah sebagai berikut:

 Pekerjaan produktif: pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi 
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oleh rumah tangga atau untuk mendapatkan penghasilan dan dilakukan oleh laki-laki 

dan perempuan. Pekerjaan produktif perempuan sering dilakukan di samping tanggung 

jawab rumah tangga dan pengasuhan anak mereka (pekerjaan reproduksi) dan cenderung 

kurang terlihat dan kurang dihargai dibandingkan pekerjaan produktif laki-laki.

 Pekerjaan reproduksi: pekerjaan ini mencakup aktivitas melahirkan dan membesarkan anak-

anak dan semua tugas berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga dan pemeliharaan 

semua anggota rumah tangga, termasuk memasak, mencuci pakaian, membersihkan, 

mengumpulkan air dan bahan bakar, merawat orang sakit dan lanjut usia. Perempuan 

dan anak perempuan terutama bertanggung jawab atas pekerjaan ini yang biasanya tidak 

dibayar.

 Peran di komunitas: Kegiatan komunitas perempuan mencakup penyediaan dan 

pemeliharaan sumber daya yang digunakan oleh semua orang, seperti air, kesehatan, 

pendidikan. Kegiatan-kegiatan dilakukan sebagai perpanjangan dari peran reproduksi 

mereka dan biasanya tidak dibayar dan dilakukan dalam waktu senggang. Hal ini kontras 

dengan peran komunitas laki-laki dalam politik Peran ini dapat dibayar atau tidak dibayar, 

tetapi dapat meningkatkan status laki-laki di masyarakat.

 Alat 2 Moser: Gender Needs Assessment 

 Alat ini dibangun berdasarkan konsep bahwa perempuan memiliki kebutuhan khusus karena 

peran rangkap tiga yang dimiliki serta posisi subordinat mereka terhadap laki-laki dalam 

masyarakat. Kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan pria. Kebutuhan perempuan 

mencakup kebutuhan gender praktis dan kepentingan/kebutuhan gender strategis.

 Kebutuhan gender praktis: kebutuhan ini terkait dengan kebutuhan dasar sehari-

hari. Perempuan mengidentifikasi bahwa air bersih, makanan, perawatan kesehatan, 

pendapatan tunai, kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan 

gender praktis perempuan penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan, namun tidak 

akan mengubah posisi perempuan yang tersubordinasi dari laki-laki, bahkan berpotensi 

memperkuat pembagian kerja berdasarkan gender.

 Kepentingan/kebutuhan gender strategis: Kepentingan/kebutuhan gender strategis adalah 

kepentingan/kebutuhan yang diidentifikasi oleh perempuan karena posisi subordinat 

mereka dibandingkan laki-laki dalam masyarakat yang terkait masalah kekuasaan dan 

kontrol, dan eksploitasi di bawah pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin.
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 Kepentingan/kebutuhan strategis dapat mencakup perubahan dalam pembagian kerja 

berdasarkan gender (perempuan dapat mengambil pekerjaan yang secara tradisional tidak 

dilihat sebagai pekerjaan perempuan, laki-laki lebih bertanggung jawab atas pengasuhan 

anak dan pekerjaan rumah tangga), hak-hak hukum, penghentian kekerasan dalam rumah 

tangga, kesetaraan upah dan kontrol.

 Kepentingan/kebutuhan gender yang praktis dan strategis tidak boleh dilihat sebagai 

sesuatu yang sepenuhnya berbeda dan terpisah, melainkan sebagai suatu kesatuan. Proses 

konsultasi dengan perempuan terkait tentang kebutuhan gender praktis merupakan titik 

masuk untuk menangani ketidaksetaraan gender dalam jangka panjang dapat tercipta.

 Alat 3: Disagregasi kontrol sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah 

tangga (alokasi sumber daya dan kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah 

tangga)

 Alat ini digunakan untuk mengetahui siapa yang menguasai sumber daya dalam rumah 

tangga, siapa yang membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya ini, dan 

bagaimana keputusan tersebut dibuat.

 Alat 4: Penyeimbangan Peran

 Hal ini berkaitan bagaimana perempuan mengelola keseimbangan antara produktif, 

reproduktif dan peran di komunitas yang dilakukan dengan menanyakan apakah intervensi 

yang disusun akan meningkatkan beban kerja perempuan dalam satu peran dengan 

membawa konsekuensi untuk peran lainnya.

 Moser juga menyoroti bagaimana perencanaan sektoral (yang hanya berkonsentrasi pada 

satu area, seperti transportasi, dan biasanya dilakukan oleh pemerintah) sangat sering 

merugikan perempuan, karena tidak mempertimbangkan interaksi antara tiga peran 

perempuan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan lintas sektoral, atau perencanaan 

yang terintegrasi untuk mengatasi masalah ini.

 Alat 5: WID/GAD Policy Matrix

 Membedakan antara tujuan yang berbeda dalam intervensi:

 Matriks kebijakan WID/GAD menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi/

mengevaluasi pendekatan yang telah (atau dapat) digunakan untuk merespons tiga peran 

perempuan dan kebutuhan gender praktis dan strategis perempuan dalam program 
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dan proyek. Lima pendekatan yang berbeda dapat digunakan untuk mengidentifikasi, 

mencakup: (i) kesejahteraan, yaitu perempuan dipandang sebagai penerima manfaat 

pasif dari pembangunan dengan mengakui peran reproduktif perempuan dan 

berupaya memenuhi kebutuhan gender praktis misalnya dengan memberikan bantuan 

makanan, melaksanakan langkah-langkah melawan gizi buruk, dan mempromosikan 

keluarga berencana. Pendekatan ini bersifat ‘top-down’, dan tidak mempertanyakan 

pembagian peran gender yang ada atau status subordinat perempuan. Pendekatan 

ini banyak digunakan pada era 1950-1970-an; (ii) kesetaraan, dimana dalam konteks 

paradigma pembangunan “pertumbuhan dengan pemerataan”, tujuannya adalah untuk 

memperoleh kesetaraan bagi perempuan sebagai peserta aktif dalam pembangunan 

dengan mengakui peran rangkap tiga, dan berupaya memenuhi kebutuhan gender 

strategis melalui intervensi langsung negara dengan memberikan otonomi politik dan 

ekonomi serta mengurangi ketidaksetaraan dengan laki-laki (pendekatan ini menantang 

posisi subordinat perempuan). Pendekatan ini banyak digunakan pada era 1976-1985; 

(iii) anti-kemiskinan, dengan menggunakan argumen bahwa perempuan lebih banyak 

yang miskin, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah memastikan perempuan 

miskin meningkatkan produktivitas mereka. Kemiskinan perempuan dipandang sebagai 

masalah keterbelakangan, bukan subordinasi. Pendekatan ini mengakui peran produktif 

perempuan dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender 

untuk mendapatkan penghasilan, terutama dalam proyek income generating skala kecil. 

Pendekatan ini digunakan dari tahun 1970 dan seterusnya; (iv) efisiensi, tujuannya adalah 

untuk memastikan bahwa pembangunan lebih efisien dan efektif melalui kontribusi 

ekonomi perempuan.Pendekatan ini mengakui tiga peran perempuan dan berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan praktis gender. Namun, pendekatan ini sering mengasumsikan 

bahwa waktu perempuan itu elastis, dan perempuan diharapkan untuk mengkompensasi 

penurunan layanan sosial dengan memperpanjang waktu kerja perempuan. Pendekatan ini 

kurang tepat dalam menafsirkan ‘partisipasi’ perempuan dengan peningkatan kesetaraan 

gender dan peningkatan kekuatan pengambilan keputusan bagi perempuan. Pendekatan 

ini digunakan sejak krisis hutang tahun 1980 dan seterusnya; (v) pemberdayaan, bertujuan 

untuk memberdayakan perempuan dengan mendukung inisiatifnya untuk mendorong 

kemandirian. Subordinasi perempuan terlihat tidak hanya sebagai akibat dari penindasan 

laki-laki, tetapi juga sebagai akibat dari penjajahan. Pendekatan ini mengakui tiga peran 

perempuan dan berupaya memenuhi kebutuhan strategis gender secara tidak langsung 
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melalui mobilisasi akar rumput perempuan mengajukan tuntutan pemenuhan kebutuhan 

praktis gender. 

 Alat 6: Melibatkan perempuan, organisasi peduli gender dan perencana dalam proses 

perencanaan. 

 Tujuan dari alat ini adalah memastikan kebutuhan gender praktis dan strategis yang nyata 

diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam proses perencanaan. Ketiga pihak ini, baik secara 

individu atau organisasi harus terlibat dalam analisis, menentukan tujuan intervensi, dan 

implementasinya.

 Gender Analysis Pathway (GAP), disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/

alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian 

International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan 

pengarusutamaan gender. 

 GAP digunakan untuk (a) mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan 

permasalahan gender (gender issues) dilihat dari akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

yang diperoleh laki-laki maupun perempuan; (b) mengetahui latar belakang terjadinya 

kesenjangan gender; (c) merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan 

gender; dan (d) mengidentifikasi langkah-langkah/tindakan intervensi yang diperlukan 

untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Kerangka analisis 

gender dengan GAP digambarkan sebagai berikut:
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Rumuskan kembali
tujuan kebijakan/program/
kegiatan/pembangunan.

Tetapkan Baseline

Tetapkan
indikator gender

Perencanaan dan Penganggaran

Gambar 7. Kerangka Kerja Analisis Gender Dengan GAP

Analisis
Kebijakan
yang Responsif
Gender

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan
dianalisis: Identifikasi dan t liskan t an
kebijakan/program/kegiatan pembangunan.1

Sajikan data pembuka wawasan terpilah
menurut jenis kelamin: Kualitatif dan Kuantitatif.2

I

Kebijakan,
Rencana Aksi
ke DepanII Pengukuran

HasilIII

Isu Gender (Apa, mengapa, dimana, bagaimana)

3 4

5

6
Susun Rencana Aksi
yang responsif gender.7

8

9

Temukenali isu gender
pada proses perencanaan
kebijakan/program/kegiatan
 pembangunan:
• Akses
• Partisipasi
• Kontrol
• Manfaat

Temukenali isu gender
pada eksternal lembaga.

Temukenali isu gender
pada internal lembaga
dan/atau budaya organisasi.

ALUR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY

PELAKSANAAN MONITORING
DAN EVALUASI

Penyusunan GAP dilakukan dengan 9 langkah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

 Tahap I: Analisis Isu Gender

 Tahap ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pembangunan serta 

menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan gender dengan menggunakan data 

terpilah berdasarkan jenis kelamin beserta data-data dukung lainnya yang relevan sebagai 

data pembuka wawasan. Pada tahap ini, 5 (lima) langkah yang dilakukan adalah:
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1. Mengidentifikasi isu gender dari kebijakan/program/kegiatan/rincian output beserta 

tujuannya

2. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan 

serta data dan informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan.

3. Mengidentifikasi faktor kesenjangan gender

4. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan gender di internal K/L (lembaga)

5. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan gender di eksternal K/L (lembaga)

 Tahap II: Formulasi Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan

 Tahap ini bertujuan untuk memformulasikan kembali kebijakan yang belum responsif 

gender menjadi responsif gender. Langkah yang dilakukan yaitu:

6. Merumuskan kembali tujuan dari kebijakan/program/kegiatan/rincian output yang 

responsif gender

7. Menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan isu gender

 Tahap III: Pengukuran Hasil

 Tahap ini bertujuan untuk menetapkan ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang 

dilakukan. Langkah yang dilakukan adalah:

8. Menetapkan data dasar

9. Merumuskan hasil/dampak beserta indikator kinerja dari rencana aksi yang dilakukan 

untuk mengatasi ketimpangan gender.

3. Gender Analysis Matrix 

 Kerangka kerja ini bertujuan untuk mengetahui berbagai dampak intervensi pembangunan 

terhadap perempuan dan laki-laki dengan menyediakan teknik berbasis komunitas untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan gender. Selain itu, alat ini juga membantu 

masyarakat untuk mengidentifikasi dan memikirkan kembali asumsi mereka tentang peran 

gender secara konstruktif. Alat ini Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya 

pelatihan gender transformatif atau sebagai alat perencanaan partisipatif.
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 Analisis dilakukan pada empat level masyarakat, yaitu perempuan, laki-laki, rumah tangga 

dan masyarakat. GAM mengkaji dampak pada empat bidang, yaitu tenaga kerja, waktu, 

sumber daya dan faktor sosial budaya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Keterangan:

a. Tenaga Kerja: mengacu pada perubahan tugas (misalnya, mengambil air dari sungai), 

tingkat keterampilan yang dibutuhkan (terampil atau tidak terampil, pendidikan formal, 

pelatihan), dan kapasitas tenaga kerja (berapa banyak orang yang melaksanakan tugas, 

dan bagaimana banyak yang bisa mereka lakukan? Apakah perlu mempekerjakan tenaga 

kerja, atau dapatkah anggota rumah tangga melakukan pekerjaan?).

b. Waktu: mengacu pada perubahan jumlah waktu (tiga jam, empat hari, dan sebagainya) 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan proyek atau 

kegiatan tersebut.

c. Sumber daya: mengacu pada perubahan akses ke sumber daya (pendapatan, tanah, dan 

kredit) sebagai konsekuensi dari proyek, dan sejauh mana kontrol atas perubahan sumber 

daya (kurang lebih) untuk setiap kelompok yang dianalisis.

d. Faktor sosial budaya: Ini mengacu pada perubahan aspek sosial dari kehidupan peserta 

(termasuk perubahan peran atau status gender) sebagai akibat dari proyek. 

4. Kerangka Kerja Longwe

 Kerangka kerja Longwe dimaksudkan untuk membantu pertanyaan dari para perencana 

apa yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan dan arti dari kesetaraan berarti 

dalam tataran praktik. Longwe mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai upaya 

memungkinkan perempuan untuk mengambil tempat yang setara dengan laki-laki, dan 

untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan untuk mencapai kontrol 

atas faktor-faktor produksi secara setara dengan laki-laki.

Perempuan

Laki-laki

Rumah tangga

Komunitas

Sumber: UNDP Learning and Information Pack: Gender Analysis, 2001, hal.48

Tenaga Kerja Waktu Sumber daya Budaya

Tabel 5. Gender Analysis Matrix
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 Kerangka Kerja Longwe terdiri dari dua alat, yaitu: (i) lima level kesetaraan yang menunjukkan 

kemajuan pemberdayaan perempuan ; dan (ii) level pengakuan dalam kebijakan/program/

proyek.

Keterangan:

Level Kesetaraan:

1. Kesejahteraan: Didefinisikan sebagai tingkat kesejahteraan material perempuan relatif 

terhadap laki-laki. Apakah perempuan memiliki akses yang sama ke sumber daya seperti 

pasokan makanan, pendapatan, dan perawatan medis?

2. Akses: didefinisikan sebagai akses perempuan terhadap faktor-faktor produksi yang 

dengan laki-laki; akses dan manfaat yang sama atas tanah, tenaga kerja, kredit, pelatihan, 

fasilitas pemasaran dan semua pelayanan publik. Kesetaraan akses diperoleh dengan 

menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, yang biasanya memerlukan reformasi 

hukum dan praktik administrasi untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan. 

3. Kesadaran: didefinisikan sebagai kesadaran pemahaman tentang perbedaan antara jenis 

kelamin dan gender, dan kesadaran bahwa peran gender bersifat budaya dan dapat 

diubah. ‘Penyadaran’ juga melibatkan keyakinan bahwa pembagian kerja antara laki-

laki dan perempuan harus adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak 

melibatkan dominasi ekonomi atau politik satu jenis kelamin. Keyakinan bahwa laki-laki 

dan perempuan adalah setara menjadi dasar dari kesadaran gender dan partisipasi kolektif 

dalam proses pembangunan perempuan.

4.  Partisipasi: didefinisikan ini sebagai partisipasi setara perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan, dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi, 

Dalam proyek pembangunan, hal ini merupakan aspek yang sangat penting di 

Kontrol

Partisipasi

Kesadaran

Akses

Kesejahteraan

NegatifLevel Kesetaraan 
Level Pengakuan Netral Positif

Tabel 6. Contoh Kerangka Kerja Longwe
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mana partisipasi berarti keterlibatan dalam penilaian kebutuhan, perumusan proyek, 

implementasi, dan evaluasi. Kesetaraan partisipasi berarti melibatkan perempuan dalam 

membuat keputusan di mana komunitas mereka akan terpengaruh, dalam proporsi yang 

sesuai dengan proporsi mereka di masyarakat luas.

5. Kontrol: Istilah ini menunjukkan kontrol perempuan atas proses pengambilan 

keputusanmelalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan kontrol atas 

faktor produksi dan distribusi manfaatnya. Kesetaraan kontrol mengandung makna ada 

keseimbangan kontrol antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada pihak yang 

mendominasi.

Level Pengakuan:

1. Negatif: yaitu jika tujuan proyek tidak menyebutkan isu-isu perempuan. Pengalaman 

menunjukkan bahwa perempuan sangat mungkin sangat mungkin tertinggal dalam proyek 

semacam ini.

2. Netral: disebut sebagai sebagai level konservatif. Tujuan proyek mengakui isu-isu 

perempuan, tetapi tetap ada kekhawatiran bahwa intervensi proyek tidak membuat kondisi 

perempuan lebih baik dari sebelumnya.

3. Positif: yaitu jika tujuan proyek secara positif berkaitan dengan isu-isu perempuan dengan 

meningkatkan posisi perempuan relatif terhadap laki-laki.

5. Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan (PMPB) dengan Perspektif Gender 

 Kerangka analisis ini merupakan kerangka analisis yang secara khusus dikembangkan 

untuk mengidentifikasi isu gender di sektor pertambangan skala kecil (termasuk PESK). 

Analisis menggunakan pendekatan PMPB di lima komponen dasar modal/aset (modal 

sumber daya alam, modal manusia, modal finansial, modal sosial dan modal infrastruktur) 

yang telah dikombinasikan dengan analisis gender (terutama analisis Moser) dengan 

memberikan perhatian pada kemampuan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan di 

dalam mengakses, menguasai, mengakumulasikan dan mendapatkan manfaat dari aset. 

Perspektif gender ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh 

terhadap mata pencaharian laki-laki dan perempuan dan bagaimana relasi antara faktor, 

mengindentifikasi akar masalah dan dampaknya terhadap kesenjangan gender. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan rantai nilai PESK, sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut ini. 
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Penemuan sumber daya mineral
•  Kendala apa yang dihadapi 

dalam proses penemuan mineral 
dan cadangan (pengetahuan, 
keterampilan, kebebasan 
bergerak, hak kepemilikan)?

•  Variabilitas apa yang ada pada 
penambang laki-laki dan 
perempuan yang perlu didukung 
untuk mengakses dan 
mengontrol sumber daya (alat, 
dana, dll)?

•  Apakah gender berpengaruh 
terhadap eksplorasi secara 
langsung ataupun tidak 
langsung?

Keputusan-keputusan terkait 
cadangan mineral
•  Siapa yang mendominasi proses 

eksplorasi memiliki kesempatan 
untuk menemukan kandungan 
lain, memulai komunikasi 
dengan pemilik lahan, hingga 
pembuatan keputusan?

•  Siapa yang mengontrol lahan 
memiliki keputusan terhadap 
akses lahan dan pembagian 
keuntungan dari pertambangan 
dibandingkan orang lain yang 
bergantung ke lahan?

•  Kemampuan untuk 
mendapatkan dukungan 
legalitas, tergantung kapasitas 
teknis, finansial (termasuk 
kemampuan lembaga terkait).

Dampak dari kondisi saat ini
•  Apakah dimensi gender terkait 

isu lingkungan yang muncul 
akibat dari proses eksplorasi? 
(Dampak lingkungan yang 
dirasakan oleh penambang 
laki-laki dan perempuan bisa 
berbeda).

•  Apakah ada bukti dampak sosial 
ekonomi proses eksplorasi yang 
terkait dimensi gender? seperti 
aktivitas perpindahan rumah ke 
rumah yang mungkin berisiko, 
seperti perdagangan manusia, 
penemuan teknologi baru, yang 
mungkin berdampak ke laki-laki 
ataupun perempuan.

Ekstraksi dan pengangkutan
•  Apakah ada dimensi gender 

terhadap kontrol atas titik 
tambang? Apakah cenderung 
laki-laki atau perempuan?

•  Apakah ada aspek gender terkait 
siapa yang penambang lebih 
dominan? Kenapa hal itu terjadi? 
(keterampilan, kekuatan, budaya, 
dll)

•  Relasi sosial yang terbentuk dari 
proses penambangan (asosiasi, 
perhimpunan, koperasi)?  
Adakah dimensi gendernya 
(kebanyakan anggota laki-laki 
atau perempuan)?

•  Jika laki-laki dominan 
menambang, apakah 
perempuan juga  terlibat? 
Tantangan apa yang dihadapi? 
Apakah ada relasi yang 
digunakan untuk saling 
memudahkan atau membagi 
keuntungan?

•  Bagaimana beban kerja 
seseorang dalam rumah tangga, 
dan komunitasnya, 
mempengaruhi keterlibatan 
seseorang di peran-peran yang 
berbeda? Apakah ada 
perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan?

Keputusan-keputusan terkait 
ekstraksi
•  Pihak yang mengontrol titik 

memiliki kekuatan mengontrol 
distribusi manfaat.

•  Faktor sosial ekonomi, norma, 
dan kebiasaan dapat 
mempengaruhi peran-peran 
kerja yang dilakukan di 
penggalian dihargai, dan 
mendapatkan manfaat.

•  Kemampuan untuk 
mendapatkan dukungan 
legalitas, berdasarkan kesadaran 
prosedur yang baik,  kapasitas 
teknis, finansial, dan 
kemampuan seseorang untuk 
mendapatkan lisensi.

Dampak dari kondisi saat ini
•  Pihak yang mengontrol kawasan 

dan lahan dapat mengambil 
keputusan yang berbeda terkait 
pembagian keuntungan atas 
orang-orang yang bergantung. 
Pihak yang mengatur cenderung 
lebih diuntungkan.

•  Apakah dimensi gender terkait 
isu lingkungan yang muncul 
akibat dari proses 
penambangan? (Dampak 
lingkungan yang dirasakan oleh 
penambang laki-laki dan 
perempuan bisa berbeda).

•  Apakah ada dampak sosial 
ekonomi akibat proses 
penambangan yang memiliki 
dimensi gender?

•  Perbedaan peran laki-laki dan 
perempuan dalam penggalian 
memungkinkan muncul risiko 
kesehatan yang berbeda. 
Apakah laki-laki dan perempuan 
memiliki risiko kesehatan yang 
berbeda dari pekerjaan mereka?

Peran dan Tanggungjawab Akses dan Kontrol Dampak dan Manfaat

Tabel 7. Tabel PMPB Dengan Perspektif Gender

Isu Umum di Berbagai Dimensi Rantai Nilai PESK
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Pengolahan dan nilai tambah
•  Adakah dimensi gender atas 

dominasi pemrosesan? Apakah 
ada alasan kenapa laki-laki atau 
perempuan mendominasi? 
(Keterampilan, kekuatan, 
budaya, dll).

•  Relasi sosial yang terbentuk dari 
proses penambangan (asosiasi, 
perhimpunan, koperasi)?  
Adakah dimensi gendernya?

•  Apakah bentuk 
pengorganisasian kerja 
penambang (tim, individual, atau 
unit), apakah mempengaruhi 
pembagian manfaat?

•  Bagaimana kegiatan pengolahan 
mempengaruhi beban kerja di 
rumah tangga atau komunitas? 
Bagaimana dimensi gender 
dalam hal ini?

•  Adakah kesenjangan gender 
terhadap siapa yang memiliki 
akses sumberdaya (dana, alat, 
air, energi) untuk mengolah 
mineral?

Keputusan-keputusan terkait 
pengolahan
•  Apakah ada dimensi gender 

dalam kepemilikan peralatan 
untuk pengolahan?

•  Bagaimana proses pengolahan 
diorganisir? (misalnya dilakukan 
oleh penguasa lahan) Apakah 
ada dimensi gender terkait hal 
ini?

•  Faktor sosial ekonomi, norma, 
dan kebiasaan dapat 
mempengaruhi peran-peran 
kerja yang dilakukan di 
penggalian dihargai, dan 
mendapatkan manfaat (di lahan 
dan di rumah).

Dampak dari kondisi saat ini
•  Apakah dimensi gender terkait 

isu lingkungan yang muncul 
akibat dari proses pengolahan? 
(Dampak lingkungan yang 
dirasakan oleh penambang 
laki-laki dan perempuan bisa 
berbeda)

•  Apakah ada dampak sosial 
ekonomi akibat proses 
pengolahan yang memiliki 
dimensi gender?

•  Bagaimana pembagian 
hasil/manfaat dalam rumah 
tangga? Apakah ada dimensi 
gender terkait hal ini?

Barang dan jasa
•  Siapa yang menyediakan 

kebutuhan barang dan jasa 
selama proses pertambangan, 
seperti pengangkutan, penjualan 
alat, menyuplainya?  Siapa yang 
menyediakan makanan, 
minuman, dan lain-lainnya 
selama penambangan? Apakah 
ada dimensi gender dalam hal 
ini. Apakah ada penjelasan yang 
cukup untuk kesenjangan ini 
(apakah laki-laki dan perempuan 
memiliki akses yang baik 
terhadap sumber daya, jaringan, 
waktu, atau kemampuan untuk 
terlibat)?

Keputusan-keputusan terkait 
barang dan jasa
•  Apakah akses lokasi 

pertambangan terbuka secara 
umum? Apakah ada 
kesenjangan gender terkait 
bagaimana barang dan jasa 
disediakan?

•  Apakah ada disparitas terkait 
siapa yang mengontrol 
persetujuan barang dan jasa? 

Dampak dari kondisi saat ini
•  Dimensi gender apakah yang 

ada pada proses penyediaan 
barang dan jasa? Hal ini dapat 
dikaitkan dengan dampak sosial, 
seperti kekerasan seksual, status 
sosial ekonomi, atau risiko 
komunitas (pekerja seks 
komersial, pengembangan 
perdagangan, kriminalitas dan 
keamanan) yang mungkin 
berbeda dampaknya antara 
laki-laki dan perempuan.  

•  Perbedaan peran laki-laki dan 
perempuan dalam penyediaan 
barang dan jasa memungkinkan 
muncul risiko kesehatan yang 
berbeda. Apakah laki-laki dan 
perempuan memiliki risiko 
kesehatan yang berbeda dari 
pekerjaan mereka?

•  Apakah penyediaan barang dan 
jasa mempengaruhi sumberdaya 
yang ada dan memungkinkan 
adanya dampak yang berbeda 
terhadap peran laki-laki dan 
perempuan?

Pembelian dan penjualan mineral
•  Adakah dimensi gender dalam 

jual beli mineral?

•  Apakah bentuk 
pengorganisasian kerja 
penambang (tim, individual, atau 
unit), apakah mempengaruhi 
pembagian manfaat?

Keputusan-keputusan terkait 
jual beli
•  Faktor-faktor apa yang 

menentukan kontrol jual beli 
mineral? (keterampilan, jaringan, 
dll)

•  Keputusan terkait pembagian 
keuntungan jual beli mineral 
belum tentu menguntungkan 
dari sisi rumah tangga.

• Siapa yang memiliki akses 
sumber daya (pendanaan, 
alat-alat pendataan, akses 
pembeli besar) yang dibutuhkan 
dalam jual beli? Apakah ada 
dimensi gender di dalamnya?

Dampak dari kondisi saat ini
•  Pembeli dan penjual dengan 

status sosial ekonomi rendah 
sulit  bernegosiasi untuk harga 
yang baik. Apakah ini terkait 
dengan gender?

•  Jual beli dapat menimbulkan 
sosial, seperti kekerasan seksual, 
status sosial ekonomi, atau risiko 
komunitas (pekerja seks 
komersial, pengembangan 
perdagangan, kriminalitas dan 
keamanan) yang mungkin 
berbeda dampaknya antara 
laki-laki dan perempuan.
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•  Peran apa yang sama dan yang 
berbeda antara penambang 
laki-laki dan perempuan?

•  Keterampilan apa yang 
dibutuhkan untuk 
masing-masing peran? Siapa 
yang bisa mendapatkannya?

•  Bagaimana pekerjaan 
diorganisasi? Apakah laki-laki 
dan perempuan memiliki hak 
membuat keputusan yang sama?

•  Apakah kesempatan pekerjaan 
laki-laki dan perempuan sama? 
Kenapa demikian?

•  Bagaimana beban kerja 
seseorang dalam rumah tangga 
dan komunitasnya, 
mempengaruhi keterlibatan 
seseorang di berbagai peran 
dan pembagian keuntungan?

•  Perkembangan apa yang muncul 
selama ini terhadap individu, 
rumah tangga, dan komunitas?

•  Peluang apa  yang ada terkait hukum, budaya, sosial, pendidikan, lingkungan, politik, dan lainnya untuk 
memperbaiki ketidaksetaraan gender?

•  Kendala apa yang ada terkait hukum, budaya, sosial, pendidikan, lingkungan, politik, dan lain-lain untuk 
memperbaiki ketidaksetaraan gender?

•  Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Apa yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan 
peluang sebaik-baiknya?

•  Apakah laki-laki dan perempuan 
memiliki akses yang sama 
terhadap informasi, lahan, 
pelatihan, layanan kesehatan, 
kredit, pendidikan dan layanan 
publik lainnya?

•  Bagaimana perbedaan peran 
dan pekerjaan laki-laki dan 
perempuan dan pekerjaan 
mempengaruhi akses dan 
kontrol?

•  Bagaimana keputusan terkait 
apa dan bagaimana dibuat dan 
dilakukan? Siapa yang membuat 
keputusan?

•  Siapa yang membuat keputusan 
pembagian keuntungan?

•  Strategi apa yang digunakan 
untuk mendapatkan akses dan 
kontrol (jaringan, asosiasi, 
hubungan personal, dll)?

•   Perkembangan apa yang 
muncul selama ini terhadap 
individu, rumah tangga, dan 
komunitas?

•  Apakah laki-laki dan perempuan 
mendapatkan kenaikan 
kesejahteraan (pangan, 
kesehatan, pendidikan, dll)?

•  Risiko dan keuntungan sosial apa 
yang muncul terhadap 
hubungan perkawinan, relasi 
sosial, atau hubungan sosial 
ekonomi lainnya terhadap  
laki-laki dan perempuan?

•  Risiko kesehatan apa yang 
muncul terhadap laki-laki dan 
perempuan terkait keamanan 
pribadi, keselamatan kerja, akses 
layanan kesehatan?

•  Apakah dampak terhadap 
laki-laki dan perempuan sama? 
Menguntungkankah? 
Bagaimana?

•  Bagaimana laki-laki dan 
perempuan menurunkan risiko 
dalam berbagai peran kerja 
mereka?

•  Strategi apa yang digunakan 
laki-laki dan perempuan untuk 
menghadapi dampak dan 
meningkatkan manfaat dan 
keuntungan?

•  Perkembangan apa yang muncul 
selama ini terhadap individu, 
rumah tangga, dan komunitas?

Sumber: Gender Dimension of ASM, World Bank, page 21-23
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 Hasil analisis gender dengan menggunakan pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan 

dapat dilihat di Bagian II halaman 26.

Analisis gender dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, yaitu level mikro (komunitas), 

meso (organisasi), dan makro sesuai dengan kebutuhan. 

Analisis gender di level makro fokus bagaimana kebijakan nasional mempengaruhi 

aktivitas di tingkat institusi atau di tingkat komunitas. Beberapa isu penting lainnya, 

kebijakan pertanian, tren demografi, kebijakan perdagangan, kebijakan pertanian, tren 

pengangguran dan belanja sektor publik menjadi target analisis gender level makro. 

Contoh pertanyaan kunci untuk analisis gender level makro: (i) apakah komitmen 

BOKS 2 | Fleksibilitas dalam Penggunaan Alat Analisis Gender
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kesetaraan gender telah dibuat oleh pemerintah untuk ratifikasi CEDAW?; (ii) apakah 

kebijakan nasional dan sektoral mencerminkan kesadaran adanya ketidaksetaraan antara 

laki-laki dan perempuan pada tingkat yang berbeda dan disertai upaya untuk mengatasi 

ketidaksetaraan tersebut?; (iii) Bagaimana kebijakan, peraturan perundang-undangan 

saat ini (hak suara, hak waris dan peluang kredit, hak untuk bercerai dan hak asuh anak) 

berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki?; (iv) Di lembaga tingkat nasional 

(parlemen, kementerian pemerintah, universitas, bisnis), bagaimana keputusan dibuat? 

Bagaimana perempuan terwakili dalam sistem? Bagaimana keputusan diambil?

Analisis gender di level meso fokus pada institusi, (LSM, organisasi pembangunan), 

bagaimana beroperasi penyediaan layanan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi 

kebijakan nasional. Pada level ini, fokusnya adalah pada layanan pendidikan dan 

kesehatan peran sektor publik dan swasta, tingkat desentralisasi, struktur kelembagaan, 

dan tingkat keahlian dalam lembaga. Contoh pertanyaan kunci untuk analisis gender 

level meso: (i) apakah struktur penyedia layanan (misalnya kesehatan,pendidikan, tenaga 

kerja, transportasi, polisi, peradilan, dll.) mencerminkan keseimbangan gender dalam 

keanggotaan dan manajemen?; (ii) Apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang 

sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh jasa layanan? Apakah perlakuan 

yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam hal pembayaran dan manfaat dijamin?; 

(iii) Apakah institusi bisnis dan sektor swasta (termasuk perusahaan, bank, media, dll.) 

mencerminkan keseimbangan gender dalam keanggotaan dan manajemen mereka? 

Apakah laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pekerjaan 

dan memperoleh layanan?; (iv) Apakah ada pemisahan pekerjaan di pasar tenaga kerja 

berdasarkan gender, baik horizontal maupun vertikal?

Analisis gender di level mikro fokus pada perempuan dan laki-laki di tingkat komunitas, 

dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas khusus laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan situasi dan kondisinya dan mengidentifikasi peran gender dan hubungan antara 

peran gender dan budaya adalah kunci dari analisis mikro. Contoh pertanyaan kunci untuk 

analisis gender level mikro: (i) Bagaimana pembagian kerja antara perempuan dan laki-

laki?; (ii) Apakah ada ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya, siapa yang 

memiliki kontrol atas sumber daya (termasuk sumber daya baru) dan manfaat dari lembaga, 

atau dalam proyek pembangunan (atau intervensi luar dari pemerintah)? Sumber daya 

meliputi sumber daya non material seperti waktu, pengetahuan dan hak atas informasi; (iii) 

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi akses dan kontrol atas sumber daya (misalnya usia, 
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jenis kelamin,posisi dalam suatu organisasi, kekayaan, lokasi pedesaan versus perkotaan, 

tingkat pendidikan,jaringan dan patronase)?; (iv) Di tingkat masyarakat, bagaimana 

keputusan dibuat tentang berbagai sumber daya dan kegiatan?; (v) Di tingkat rumah 

tangga, siapa yang membuat keputusan tentang berbagai sumber daya dan kegiatan?

Analisis gender di tingkat Desa adalah contoh analisis gender di tingkat mikro yang 

fokus di tingkat komunitas. Pemilihan alat analisis gender di tingkat Desa perlu dilakukan 

secara tepat agar mudah untuk dilaksanakan. Beberapa alat analisis gender yang dapat 

digunakan pada saat analisis di tingkat Desa, antara lain:

a. Alat analisis Harvard dan Moser. 

b. Alat keempat dari analisis Harvard, yaitu analisis siklus proyek dalam bentuk daftar 

pertanyaan (checklist). Contoh dari daftar pertanyaan dapat dilihat di halaman 

73. 

c. Alat analisis Pengkajian Keadaan Desa yang dilengkapi dengan perspektif 

gender. Sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa, tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan tahapan 

Pengkajian Keadaan Desa dengan menggunakan tiga alat, yaitu: (i) Kalender 

Musim; (ii) Bagan Kelembagaan Desa; dan (iii) Sketsa Desa. Penambahan 

perspektif gender dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis Harvard 

maupun Moser. Ketiga alat ini sudah biasa digunakan oleh pemerintah Desa 

sehingga diharapkan relatif mudah dilaksanakan. 

Pilihan analisis gender yang akan disusun tergantung pada kebutuhan, konteks, dan 

sumber daya yang tersedia. Pelaku analisis gender dapat mengembangkan sendiri alat 

analisis gender berdasarkan berbagai alat yang ada dan menyesuaikannya sesuai dengan 

kebutuhan. Pemetaan Gender yang dilakukan oleh Proyek GOLD ISMIA adalah contoh 

analisis gender yang dilakukan dengan mengembangkan sendiri alat analisis yang 

digunakan yang bersumber dari alat-alat analisis gender yang sudah ada. 

Dalam memilih analisis gender, penting pula diperhatikan terkait konteks karena relasi 

gender antara laki-laki dan perempuan bersifat spesifik dan sangat bervariasi sesuai 

konteks daerahnya masing-masing. Waktu, peran dan relasi gender berubah secara 

alami di komunitas mana pun. Peristiwa tertentu seperti konflik atau krisis ekonomi bisa 
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mengakibatkan terjadinya perubahan peran dan relasi gender dengan cepat atau dramatis. 

Oleh karena itu, tidak ada analisis gender yang statis. Dengan demikian, analisis gender 

harus mengenali perubahan yang terjadi seiring waktu dan mengindetifikasi bagaimana 

hal ini akan mempengaruhi masyarakat. 

Selain itu, dalam melakukan analisis gender penting pula mempertimbangkan sumber 

daya yang tersedia. Misalnya, apakah dalam proses pengumpulan data akan dilakukan 

pengumpulan data primer melalui wawancara dan kunjungan ke lokasi PESK atau desk 

study saja. 

Apapun jenis analisis gender yang dipilih, diharapkan menghasilkan analisis gender yang 

berkualitas, yaitu yang mengandung informasi dan data:

a. Kesadaran Gender, yaitu pemahaman mengenai relasi gender dan implikasinya 

bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

b. Analisis pembagian kerja dan kegiatan (akses dan kontrol perempuan dan laki-

laki) 

c. Agenda Prioritas untuk mencapai kesetaraan gender: sebagai aktor perubahan 

dan sebagai penerima manfaat 

d. Rekomendasi untuk mengatasi isu gender, termasuk untuk mengatasi 

permasalahan kebutuhan kraktis dan/atau kebutuhan strategis gender.

 Secara umum, langkah-langkah dalam melakukan analisis gender sama seperti tahapan 

riset pada umumnya, yang mencakup tiga aktivitas utama sebagaimana disajikan pada 

Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8. Tahapan Analisis Gender
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 Penjelasan untuk masing-masing disajikan berikut ini.

 A. Desain dan Perencanaan

 Langkah 1: Menentukan tujuan analisis gender

 Secara umum analisis bertujuan untuk memahami dimensi gender, baik yang positif 

maupun negatif, di sektor PESK. Analisis harus dilakukan dalam segala level tahap 

kebijakan, program, atau proyek terkait PESK. Alat yang digunakan untuk menganalisis 

isu gender dalam rantai nilai PESK yang digunakan sebagai landasan analisis gender. 

Tujuan dari analisis dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi kebutuhan praktis dan 

strategis gender. 

 Langkah 2: Menyusun kerangka analisis gender 

 Berdasarkan tujuan analisis, langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka analisis 

gender yang akan digunakan. Kerangka analisis gender dapat dikembangkan sendiri atau 

menggunakan alat yang sudah spesifik disusun untuk sektor pertambangan (contohnya 

adalah PMPB dengan perspektif gender). 

 Langkah 3: Mengembangkan rencana kerja, jadwal, dan biaya

 Setelah ditentukan tujuan dan kerangka analisis yang akan digunakan, maka langkah 

selanjutnya adalah menyusun rencana kerja dalam melakukan analisis gender, termasuk 

apakah akan dilakukan pengumpulan data sekunder melalui desk study dan pengumpulan 

data primer melalui kunjungan ke lokasi PESK atau lebih menekankan pada pengumpulan 

data sekunder melalui desk study dan pengumpulan data primer dilakukan melalui 

wawancara dan FGD secara online. 

 B. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setelah dilakukan 

pengumpulan data sekunder untuk mengetahui konteks PESK di tingkat nasional dan 

provinsi/kabupaten, langkah selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data primer 

dengan cara:

a. mewawancarai informan kunci baik di tingkat komunitas maupun di berbagai level 

pemerintahan. Interview dilakukan dengan komposisi seimbang terhadap stakeholder 

laki-laki dan perempuan.
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b. mengunjungi lokasi PESK untuk melakukan observasi terkait bagaimana operasionalisasi 

PESK di satu lokasi tertentu. Aktivitas ini versifat opsional, artinya jika sumber daya 

terbatas, maka aktivitas ini bisa untuk tidak dilakukan.

c. melakukan FGD, yang dilakukan untuk menggali informasi terkait operasionalisasi PESK 

maupun isu-isu gender yang terjadi. FGD dapat dilakukan di tingkat komunitas maupun 

di tingkat.

 Aktivitas untuk mewawancarai informan maupun FGD bisa dilakukan dengan dua metode, 

yaitu offline dan online. 

 C. Interpretasi, Validasi dan Pelaporan

 Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka dilakukan analisis untuk menginterpretasikan 

data-data yang yang ada yang diperkuat dengan proses validasi untuk memastikan data-

data yang disajikan akurat. Selanjutnya hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan. 

 Berikut ini disajikan dua contoh tahapan pelaksanaan analisis gender beserta hasilnya.

 Contoh 1: Analisis Gender Proyek GOLD ISMIA

 Proyek GOLD ISMIA telah melakukan pemetaan gender di 6 lokasi proyek pada tahun 

2020. 

 Tujuan pemetaan adalah memaparkan: 

1. Peran perempuan dalam mata rantai nilai PESK (yang selama ini tidak diakui dibandingkan 

penambang laki-laki)

2. Akses dan kontrol yang berbeda atas sumber daya produktif, yang berkontribusi 

terhadap ketimpangan gender, yaitu:

a. Realita penghasilan ekonomi perempuan di sektor PESK berdasarkan peran-peran 

spesifik mereka

b. Hambatan institusional bagi partisipasi politik/proses pengambilan keputusan 

strategis

c.  Akses ke pengetahuan tentang layanan kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan

d. Akses ke lembaga keuangan dan layanan keuangan publik

e. Akses ke peningkatan kapasitas (pelatihan teknologi baru bebas merkuri)
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f.  Situasi kekerasan gender yang terjadi di wilayah PESK, dan

g. Kemungkinan alternatif mata pencaharian lain (sumber-sumber penghidupan lain).

 Metode yang digunakan dalam pemetaan ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif berperspektif gender. Untuk metode pengumpulan data dilakukan wawancara 

mendalam terfokus, observasi, dan penelusuran data. Dalam menentukan informan 

dilakukan melalui purposive sampling, informan terpilih yaitu: Subjek utama (21 

perempuan), 6 lembaga (pemdes, Bappeda, Dinas ESDM, Dinas PP dan PA, Dinas LH, dan 

Dinas Kesehatan) pada setiap lokasi, dan 5 Subjek pendukung lain (mantan penambang 

laki-laki dan ketua koperasi). Pengumpulan data dilakukan selama periode Januari-Maret 

2020. Pengumpulan data dilapangan dilakukan selama 18 hari di 6 lokasi proyek GOLD 

ISMIA (Sulawesi Utara, Gorontalo Utara, Halmahera Selatan, DI Yogya, Riau, Lombok 

Barat). 

 Analisis gender yang digunakan adalah Harvard, Sarah Longwe, dan Lensa kelembagaan. 

Dari ketiga jenis alat analisis ini, terdapat 5 dimensi yang menjadi alat ukur gender 

yaitu, kontrol, partisipasi, kesadaran kritis, akses dan kesejahteraan. Sedangkan lensa 

kelembagaan digunakan untuk menganalisis ketimpangan gender yang muncul sejak dari 

kebijakan, aturan, tanggung jawab dan kekuasaan oleh negara.

 Hasil analisis gender dengan menggunakan alat analisis Harvard yang pertama berupa 

profil aktivitas sektor PESK disajikan pada Bagian II halaman 14.

•  Sandang pangan.

•  Rumah/tempat tinggal.

•  Gizi.

•  Air bersih, MCK/Sanitasi.

•  Listrik.

•  Sarana Jalan dan transportasi.

•  Tempat pembuangan sampah.

•  Pasar.

•  Pelayanan kesehatan/kesehatan reproduksi.

•  Akses ke modal/kredit.

•  Pelatihan peningkatan keterampilan.

•  Pelatihan peningkatan kesadaran kritis (hak dan 
kewajiban).

•  Pelatihan peningkatan kapasitas terkait hak-hak 
politik/demokrasi.

•  Pelibatan dalam proses pengambilan keputusan 
di wilayah domestik dan publik.

•  Pelibatan dalam kontrol atas kekuasaan di 
wilayah domestik dan publik.

•  Peningkatan kesadaran dan terlibat dalam 
pelestarian lingkungan.

Praktis Strategis
PEMETAAN KEBUTUHAN

Tabel 8. Hasil Analisis Kerangka Moser: Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender
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Sumber: Pemetaan Gender PESK, GOLD ISMIA, 2020

Dimensi

Kontrol

Temuan

Tabel 9. Dimensi Gender di Sektor PESK

•  Perempuan penambang tidak memiliki kuasa atas sumber daya (modal, tanah, dan alat produksi). 

•  Tidak ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan politis di komunitas tambang dan di 
desa.

Partisipasi
•  Mengalami hambatan institusional dan sosial untuk berpartisipasi secara kuantitatif dan kualitatif 

dalam proses pengambilan kebijakan publik, tidak terlibat secara signifikan.

•  Perempuan penambang tereksklusi dari berbagai kegiatan yang ada di desa, tidak pernah 
menjadi representasi Lemah kesadaran akan hak sebagai perempuan dalam komunitas tambang 
maupun sebagai perempuan warga desa. 

Kesadaran
Kritis

•  Hanya beberapa orang perempuan penambang yang mencoba mematahkan norma-norma dan 
praktik-praktik bias gender dalam norma PESK justru pada masa awal, membuktikan mampu 
menjadi penggali lubang, mendobrak konstruksi feminin-maskulin, dan 2 orang pemilik tromol.

•  Belum ada kesadaran untuk ikut melestarikan lingkungan, terkait situasi air, tanah, udara, 
pengolahan sampah, dan sanitasi.

Akses

•  Sulit meraih akses ke pelatihan/peningkatan kapasitas, ke pengetahuan, ke pemberdayaan 
ekonomi, ke keterampilan teknologi baru, ke layanan kesehatan berkualitas, layanan lembaga 
keuangan formal, ke perlindungan sosial, ke forum-forum desa.

•  Tidak ada alternatif/opsi untuk sistem dan mekanisme pengaduan dan perlindungan tindak 
kekerasan berbasis gender (KDRT, pelecehan, perkosaan, poligami).

Kesejahteraan

•  Penghasilan yang didapat dari tambang emas (uang) tidak berkorelasi positif dengan situasi 
kesejahteraan perempuan penambang dan keluarganya. 

•  Perempuan mengalami beban ganda, risiko kesehatan, tanpa alternatif mata pencaharian lain, 
sanitasi buruk, pendidikan rendah, rentan kekerasan berbasis gender.
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ANALISIS ISU GENDER
Peran dan Beban Kesehatan Teknologi Layanan Keuangan Mikro

1.  Kerja perempuan di 
ranah publik 
(pertambangan emas) 
dicitrakan sebagai 
“aktifitas pelengkap” 
dari situasi ekonomi 
keluarga yang mendesak.

2.  Tidak pernah ada temuan 
lapangan ini yang 
menunjukkan adanya 
pembagian kerja antara 
suami penambang dng 
istri yang juga 
penambang (meski 
berbeda jenis 
aktivitasnya) dalam hal 
pekerjaan domestik.

3.  Tugas domestik menjadi 
satu alasan mengapa 
perempuan bekerja lebih 
minim di penambangan 
daripada laki-laki. Hal 
tersebut pada gilirannya 
membatasi pendapatan 
perempuan dan 
kemampuan mereka 
untuk membangun 
jaringan dan 
membangun koneksi 
mata pencaharian.

4.  Tanggung jawab 
perempuan yang berlipat 
ganda (di publik dan 
domestik), dan dengan 
kesibukan yang 
terbelah-belah, mereka 
tidak diidentifikasi 
sebagai penambang, 
walau realitanya mereka 
memberikan kontribusi 
ekonomi bagi keluarga. 

5.  Karena tidak diidentifikasi 
sebagai “penambang”, 
perempuan tidak 
dilibatkan dalam 
pelatihan teknologi baru, 
dan pelatihan-pelatihan 
peningkatan kapasitas 
lainnya.

6.  Eksistensi perempuan 
sbg penambang 
terhegemoni oleh peran 
penambang laki-laki, dan 
sebagai perempuan 
warga desa pun mereka 
berada pada level 
terbawah, dianggap 
tidak memiliki legalitas 
dan kapasitas untuk hadir 
di forum-forum desa.

1.  Pekerjaan yang berat, 
dikombinasikan dengan 
situasi penambangan 
yang tidak sehat, 
pemukiman yang tidak 
layak, dan kurangnya 
pengetahuan tentang 
paparan bahan kimia, 
memperburuk potensi 
masalah kesehatan dan 
keselamatan.

2.  Pada umumnya kondisi 
Penambangan 
rakyat/PESK masih 
bersifat informal dengan 
status ilegal, kerasnya 
tuntutan ekonomi yang 
mengakibatkan 
penggunaan peralatan 
yang tidak memadai, 
serta pengabaian 
langkah-langkah 
keamanan, ditambah 
persoalan kurangnya 
keahlian dan pelatihan.

3.  Dalam situasi buruk, 
perempuan dengan 
takdir biologisnya 
sebagai pemilik 
organ-organ reproduksi 
yang lebih rumit 
daripada laki-laki 
cenderung rentan 
terpapar merkuri atau 
bahan kimia berbahaya.

4.  Tidak hanya 
penyalahgunaan bahan 
kimia baik merkuri 
maupun sianida tapi juga 
cedera,  stres akibat 
polusi debu dan 
kebisingan, menambah 
buruknya kondisi 
kesehatan.

5.  Anak-anak di daerah 
penambangan emas 
telah terpapar merkuri 
sejak mereka berada di 
dalam rahim, dan 
beberapa dilahirkan 
dengan kelainan bentuk. 
(terutama pada masa 
puncak penambangan)

1.  Semua perempuan 
penambang pada 6 
lokasi PESK, yang 
menjadi subjek utama 
dlm penelitian ini, 
melakukan kerja mulai 
dari pengangkutan batu, 
penghancuran batu 
secara manual, 
mendulang, mencampur 
merkuri, mencuci karung, 
dan memasak untuk 
pekerja tambang 
laki-laki, tidak termasuk 
dalam penggunaan 
peralatan berat dan 
perangkat keras.

2.  Memasukkan juga 
pengetahuan 
lokal/keterampilan 
perempuan yang 
berorientasi pd teknologi 
berperangkat keras, 
diharapkan dapat  
sejalan memberi peluang 
untuk mengeksplorasi 
penerapan teknologi 
inovatif yang 
dikembangkan secara 
lokal dan ramah gender. 

3.  Bukan tidak mungkin, 
sesuatu yang terkesan 
sederhana dapat 
menghasilkanmanfaat 
kesehatan yang 
signifikan, terutama bagi 
penambang perempuan 
yang selama ini secara 
langsung terpapar 
merkuri.

1.  Dari segi penghasilan, 
para penambang relatif 
memiliki jumlah uang 
kontan (cash) lebih 
banyak dari mereka yg 
berprofesi di luar 
penambangan, namun 
sebagai komunitas yang 
termarginal dari 
kelompok-kelompok 
masyarakat di desa, 
menyebabkan layanan 
keuangan mikro masih 
jauh dari jangkauan.

2.  Para perempuan 
penambang subjek 
penelitian ini pun masih 
sangat berjarak dengan 
fasilitas BUMDesa.

3.  Mereka yg tidak pernah 
masuk dalam data atau 
klasifikasi masyarakat 
miskin di desa adalah 
para penambang, 
apalagi perempuan 
penambang. Dengan 
status kependudukan 
lebih banyak sebagai 
pendatang (tanpa KK 
dan KTP), dan ladang 
pencaharian yang ilegal, 
mereka semakin jauh dari 
berbagai program 
penguatan ekonomi, 
juga jauh dari akses ke 
layanan keuangan 
formal.

Sumber: Pemetaan Gender PESK, GOLD ISMIA, 2020

Tabel 10. Contoh  Analisis Gender di Sektor PESK
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 Contoh 2: Analisis Gender dalam Kegiatan Desktop Research Penyusunan Pedoman 

PUG di Sektor PESK. PATTIRO melakukan analisis gender sebagai bagian dari kegiatan 

Desktop Research. Pelaksanaan analisis gender disesuaikan dengan keterbatasan situasi 

di tengah pandemi yang tidak memungkinkan dilakukan kunjungan ke lokasi PESK. Oleh 

karena itu analisis gender dilakukan degan menggunakan/mengoptimalkan data sekunder. 

Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan FGD yang dilakukan 

terpisah, yaitu FGD di tingkat komunitas dan FGD di tingkat pemerintah daerah. Output 

pada analisis gender di PESK adalah teridentifikasinya isu-isu gender di masing-masing 

lokasi PESK. Alat analisis yang digunakan adalah PMPB dengan perspektif gender. Analisis 

gender di sektor PESK yang dihasilkan dapat dilihat di Bagian II halaman 25-26. 

3.2 Integrasi Hasil Analisis Gender

Tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah analisis gender dilakukan. Integrasi 

gender akan dilakukan dalam empat aspek strategis, yaitu: (i) kebijakan, (ii) RAD-PPM; (iii) 

penyadartahuan komunitas; dan (iv) siklus proyek. Langkah-langkah integrasi ini masih sangat 

mungkin dilakukan pengembangan sesuai dengan kebijakan dan kearifan lokal masing-masing 

daerah. Langkah-langkah integrasi hasil analisis gender pada masing-masing aspek strategis akan 

dijelaskan berikut ini. 

3.2.1 Integrasi Gender Dalam Perumusan Kebijakan Pertambangan

Tahapan ini dilaksanakan setelah analisis gender selesai disusun dan telah teridentifikasi 

isu gender prioritas yang perlu diintegrasikan dalam perumusan kebijakan di sektor PESK. Hal ini 

dilakukan agar isu gender dapat direspon untuk meminimalisir kesenjangannya melalui kebijakan 

pemerintah di setiap levelnya. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan PESK yang 

responsif gender, terutama untuk menghapuskan penggunaan merkuri serta menjamin pemerataan 

manfaat untuk seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki peran di setiap levelnya untuk menyusun 

kebijakan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 

Pusat

Daerah

Desa

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. 

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Surat Keputusan.

Peraturan Desa, Surat Keputusan.

Level Pemerintah Produk Kebijakan

Tabel 11. Level Pemerintahan dan Produk Kebijakan yang Dikeluarkan
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Langkah-langkah Integrasi Gender dalam Kebijakan dijelaskan dalam diagram berikut ini:

Penjelasan dari masing-masing langkah dijelaskan berikut ini. 

1. Tentukan kebijakan yang menjadi target integrasi gender 

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kebijakan yang akan diintegrasikan 

isu gender ke dalam materi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dipilih adalah kebijakan strategis 

yang terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat. Sedangkan untuk kebijakan terkait RAD-

PPM dibahas di sub-bagian 3.2.2. Di tingkat pemerintah pusat, kebijakan turunan dari Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, baik berupa Peraturan 

Pemerintah maupun Peraturan Menteri merupakan kebijakan strategis untuk diintegrasikan isu 

gender dalam substasinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Izin Berusaha Berbasis Resiko, proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan satu 

dari 8 perizinan berusaha yang akan dilaksanakan melalui perizinan online ESDM dan saat ini dalam 

proses integrasi dengan OSS BKPM. Pemerintah telah menerbitkan pula Peraturan Pemerintah 

Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Di tingkat pemerintah provinsi, kebijakan terkait pengelolaan pertambangan rakyat adalah 

kebijakan strategis yang penting diintegrasikan isu gender dalam substansinya. Di tingkat 

Desa, pemerintah Desa dapat menerbitkan Peraturan Desa maupun kebijakan lainnya terkait 

pertambangan rakyat di Desanya sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, RPJM Desa maupun RKP 

Desa merupakan kebijakan strategis yang penting diintegrasikan isu gender dalam substansinya.

2. Melakukan penyesuaian terhadap hasil analisis gender 

Pada tahapan ini, yang dilakukan pada dasarnya adalah menyesuaikan hasil analisis gender 

dan isu gender prioritas yang telah dihasilkan pada saat melakukan analisis gender di tahap pertama. 

Gambar 9. Langkah Integrasi Gender Dalam Kebijakan
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Penyesuaian hasil analisis gender difokuskan pada ruang lingkup kebijakan yang menjadi target 

integrasi gender. Penyesuaian terhadap hasil analisis gender menghasilkan isu-isu gender prioritas 

yang sesuai dengan ruang lingkup kebijakan yang dipilih. Misalnya, berdasarkan kerangka kerja 

PUG di Sektor PESK yang telah dijelaskan di Bagian II, telah teridentifikasi 8 (delapan) isu strategis/

agenda aksi, yang mencakup: (1) Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk pendampingan 

terhadap PESK tanpa izin); (2) Perlindungan status pendulang/sejenis agar perempuan penambang 

tetap mendapatkan akses untuk melakukan penambangan dan berperan di setiap rantai PESK; 

(3) Pengakuan terhadap perempuan penambang, yaitu pengakuan bahwa sektor PESK dikelola 

oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana tercermin dalam rantai nilai sektor PESK; (4) Akses yang 

setara antara perempuan dan laki-laki penambang untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat 

(IPR); (5) Edukasi dan Literasi keuangan; (6) Akses pembiayaan yang setara antara perempuan dan 

laki-laki penambang; (7) Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang terkait 

teknologi dan kegiatan peningkatan kapasitas; (8) Dukungan laki-laki dan anak laki-laki terhadap 

unpaid-care work (recognize, reduce dan redistribute).

Dari kedelapan isu strategis ini, maka sesuai ruang lingkup kebijakan, maka isu pertama 

sampai dengan isu keempat adalah isu strategis yang penting diintegrasikan dalam kebijakan 

terkait perizinan pertambangan rakyat baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pemerintah 

provinsi. Sedangkan agenda kelima-kedelapan adalah isu strategis yang penting diintegrasikan 

dalam kebijakan terkait RAD-PPM dan RPJM Desa. 

3. Menganalisis materi kebijakan 

Secara umum, kebijakan PESK saat ini masih belum merespons isu gender dalam materi 

muatannya. Oleh karena itu, dalam rangka integrasi gender dalam materi kebijakan terkait PESK, 

perlu dilakukan analisis terhadap materi kebijakan saat ini, baik dalam bentuk kebijakan yang sudah 

ada namun akan direvisi maupun dalam bentuk rancangan kebijakan (untuk kebijakan yang baru 

akan diterbitkan). Analisis atas materi kebijakan diarahkan untuk memperbaiki ketidaksetaraan 

gender di sektor PESK dengan menguji dampak materi kebijakan saat ini di empat komponen, yaitu: 

1.  Representasi: posisi laki-laki dan perempuan dalam kebijakan, sudah diakui secara 

eksplisit atau belum?

2.  Sumber daya: dampak regulasi terhadap distribusi sumberdaya terhadap penambang 

laki-laki dan penambang perempuan
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3.  Hak: dampak regulasi terhadap diskriminasi dan pemenuhan hak penambang 

perempuan dan penambang laki-laki 

4.  Realita: dampak regulasi terhadap kondisi aktual laki-laki dan perempuan

Berdasarkan keempat komponen diatas, analisis atas materi kebijakan difokuskan untuk 

mengidentifikasi pasal-pasal yang menjadi target integrasi isu-isu strategis yang telah dihasilkan di 

langkah kedua.

4. Melakukan integrasi isu gender ke dalam kebijakan 

Langkah keempat ini dilakukan dengan melakukan integrasi isu gender yang telah dihasilkan 

di langkah kedua ke dalam rumusan pasal-pasal yang telah diidentifikasi di langkah ketiga. Setelah 

selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan 

masukan atas rumusan integrasi gender dalam kebijakan tersebut. Stakeholder yang bisa dilibatkan 

dalam perumusan kebijakan PESK seperti, pemerintah daerah, pakar, kelompok penambang laki-

laki dan perempuan, dan elemen masyarakat, akademisi, dan media Contoh hasil integrasi gender 

dalam kebijakan disajikan berikut ini.

Rumusan awal Rumusan Baru Keterangan

Tabel 12. Contoh Hasil Integrasi Gender Dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 1
38. Masyarakat adalah masyarakat yang 
terkena dampak langsung dari kegiatan 
Usaha Pertambangan.

Pasal 1
38. Masyarakat adalah masyarakat 
baik laki-laki maupun perempuan 
yang terkena dampak langsung dari 
kegiatan Usaha Pertambangan.

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender bahwa kondisi masyarakat tidak 
homogen. Masyarakat terdiri dari 
laki-laki dan perempuan yang memiliki 
kebutuhan dan aspirasi yang berbeda 
yang perlu dipertimbangkan. 

Pasal 3
(1) Rencana pengelolaan Mineral dan 
Batubara nasional disusun dengan 
mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya alam dan 
lingkungan menurut data dan 
informasi geospasial dasar dan 
tematik:

b. pelestarian lingkungan hidup;

c. rencana tata ruang wilayah dan/atau 
rencana zonasi; d. perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. tingkat pertumbuhan ekonomi;

Dst...

Pasal 3
(1) Rencana pengelolaan Mineral dan 
Batubara nasional disusun dengan 
mempertimbangkan:

a. daya dukung sumber daya alam dan 
lingkungan menurut data dan informasi 
geospasial dasar dan tematik:

b. pelestarian lingkungan hidup;

c. rencana tata ruang wilayah dan/atau 
rencana zonasi; 

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi;

e. tingkat pertumbuhan ekonomi 
masyarakat, daerah, negara;

Rumusan baru telah mengakomodir 
perlunya menambahkan “masyarakat” 
sebagai salah satu faktor 
pertimbangan.
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Pasal 62
(1) IPR diberikan oleh Menteri 
berdasarkan permohonan yang 
diajukan oleh:

a.  orang perseorangan baik  yang 
merupakan penduduk setempat; 
atau

b. Koperasi yang anggotanya 
merupakan penduduk setempat.

Pasal 62
(2) IPR diberikan oleh Menteri 
berdasarkan permohonan yang diajukan 
oleh:

a.  orang perseorangan baik laki-laki 
maupun perempuan yang 
merupakan penduduk setempat; atau

b. Koperasi yang anggotanya 
merupakan penduduk setempat baik 
laki-laki maupun perempuan.

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis :

(3) Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan bahwa 
sektor PESK dikelola oleh laki-laki dan 
perempuan sebagaimana tercermin 
dalam rantai nilai sektor PESK; 

Pasal 63
Untuk mendapatkan IPR, pemohon 
harus memenuhi persyaratan, yang 
terdiri atas:

a. orang perseorangan, meliputi:
1. surat permohonan;

2. nomor induk berusaha;

3. salinan kartu tanda penduduk;

4. surat keterangan dari kelurahan desa 
setempat yang menyatakan 
pemohon merupakan penduduk 
setempat;

5. surat pernyataan kesanggupan untuk 
mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup serta keselamatan 
Pertambangan; dan

6. surat keterangan fiskal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

b. Koperasi meliputi:
1. surat permohonan;

2. nomor induk berusaha;

3. salinan kartu tanda penduduk 
pengurus Koperasi;

4. surat keterangan dari kelurahan/desa 
setempat yang menyatakan seluruh 
pengurus Koperasi merupakan 
penduduk setempat;

5. surat pernyataan kesanggupan untuk 
mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan serta keselamatan 
Pertambangan; dan

6. surat keterangan fiskal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perpajakan.

Pasal 63
Untuk mendapatkan IPR, pemohon 
harus memenuhi persyaratan, yang 
terdiri atas:

a. orang perseorangan, baik laki-laki 
maupun perempuan meliputi:

1. surat permohonan;

2. nomor induk berusaha;

3. salinan kartu tanda penduduk;

4. surat keterangan dari kelurahan desa 
setempat yang menyatakan 
pemohon merupakan penduduk 
setempat;

5. surat pernyataan kesanggupan untuk 
mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup serta keselamatan 
Pertambangan; dan

6. surat keterangan fiskal sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan di bidang perpajakan, 
dalam hal IPR sudah berjalan selama 
1 tahun.

b. Koperasi yang beranggotakan 
laki-laki maupun perempuan 
meliputi:

1. surat permohonan;

2. nomor induk berusaha;

3. salinan kartu tanda penduduk 
pengurus Koperasi;

4. surat keterangan dari kelurahan/desa 
setempat yang menyatakan seluruh 
pengurus Koperasi merupakan 
penduduk setempat;

5. surat pernyataan kesanggupan untuk 
mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan serta keselamatan 
Pertambangan; dan

6. surat keterangan fiskal sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang 
perpajakan, dalam hal IPR sudah 
berjalan selama 1 tahun.

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis :

(3) Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan bahwa 
sektor PESK dikelola oleh laki-laki dan 
perempuan sebagaimana tercermin 
dalam rantai nilai sektor PESK; 
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Rumusan awal Rumusan Baru Keterangan

Tabel 13. Contoh Hasil Integrasi Gender Dalam Peraturan Daerah

Pasal 2
Dalam pengelolaan dan pengusahaan 
pertambangan dilaksanakan 
berdasarkan asas: a. manfaat;
b. keadilan dan keseimbangan;
c. keberpihakan; d. partisipatif; e. 
transparansi; f. akuntabilitas;
g. berkelanjutan; dan h. berwawasan 
lingkungan

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas manfaat 
adalah pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara dimanfaatkan 
untuk sebesar- besarnya kemakmuran 
rakyat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan 
adalah pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara harus 
memberikan kesempatan kepada 
badan usaha yang berbadan hukum 
Indonesia, koperasi, perseorangan 
maupun masyarakat setempat, 
berdasarkan izin yang diberikan.

Pasal 1
Dalam pengelolaan dan pengusahaan 
pertambangan dilaksanakan 
berdasarkan asas: a. manfaat;
b. keadilan dan keseimbangan;
c. keberpihakan; d. partisipatif;
e. transparansi; f. akuntabilitas;
g. berkelanjutan; dan h. berwawasan 
lingkungan

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas manfaat 
adalah pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara dimanfaatkan 
untuk sebesar- besarnya kemakmuran 
rakyat, baik laki-laki maupun 
perempuan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan 
adalah pengelolaan pertambangan 
mineral dan batubara harus 
memberikan kesempatan kepada 
badan usaha yang berbadan hukum 
Indonesia, koperasi, perseorangan 
(laki-laki dan perempuan) maupun 
masyarakat setempat, berdasarkan izin 
yang diberikan.

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis :

(3)  Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan 
bahwa sektor PESK dikelola oleh 
laki-laki dan perempuan 
sebagaimana tercermin dalam 
rantai nilai sektor PESK; 

(4)  Akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki 
penambang untuk mendapatkan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mengatur pengelolaan pengusahaan 
mineral dan batubara di daerah;

b. menjamin efektifitas pelaksanaan 
dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan;

c. meningkatkan kontribusi 
pengusahaan mineral dan batubara 
untuk pembangunan daerah secara 
optimal;

d. menjamin manfaat pertambangan 
mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan; dan

e. menjamin kepastian hukum.

Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mengatur pengelolaan pengusahaan 
mineral dan batubara di daerah;

b. menjamin efektifitas pelaksanaan 
dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangana dan kegiatan usaha 
pertambangan rakyat secara 
berdaya guna, berhasil guna, dan 
berdaya saing;

c. meningkatkan kontribusi 
pengusahaan mineral dan batubara 
untuk pembangunan daerah secara 
optimal;

d. menjamin manfaat pertambangan 
mineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan; dan

e. menjamin kepastian hukum bagi 
pelaku usaha pertambangan dan 
pelaku penambangan baik laki-laki 
maupun perempuan.

f. meningkatkan pendapatan 
masyarakat lokal, daerah, dan 
negara, serta menciptakan 
lapangan kerja untuk 
sebesar-besar kesejahteraan 
rakyat; 

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis :

(3) Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan 
bahwa sektor PESK dikelola oleh 
laki-laki dan perempuan 
sebagaimana tercermin dalam 
rantai nilai sektor PESK.

(4)  Akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki 
penambang untuk mendapatkan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
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Pasal 31

(1) IPR diajukan oleh pemohon IPR 
kepada Gubernur.

(2) Pemohonan IPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Koperasi;

b. Kelompok; dan/atau

c. Orang-perseorangan

Pasal 31

(1) IPR diajukan oleh pemohon IPR 
kepada Gubernur.

(2) Pemohonan IPR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Koperasi;

b. Kelompok; dan/atau

c. Orang-perseorangan, baik laki-laki 
maupun perempuan

(3) Laki-laki dan perempuan 
memperoleh kesempatan yang sama 
untuk bergabung dalam koperasi 
maupun kelompok penambang 
sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 31 ayat (2) poin a dan poin b. 

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis:

(3)  Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan 
bahwa sektor PESK dikelola oleh 
laki-laki dan perempuan 
sebagaimana tercermin dalam 
rantai nilai sektor PESK; 

(4)  Akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki 
penambang untuk mendapatkan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Pasal 33

(1) Untuk mengajukan IPR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  31 ayat (1) 
pemohon harus memenuhi syarat 
administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit untuk:

a. Orang-perseorangan:
1. Surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) penduduk setempat; dan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

b. Kelompok:
1. Surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) penduduk setempat dari 
masing-masing anggota kelompok; 
dan

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

c. Koperasi:
1. Surat permohonan;

2. Daftar Pengurus dan Anggota 
Koperasi;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
dan

4. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang 
bergerak dibidang pertambangan 
beserta perubahannya yang disahkan 
oleh Pejabat yang berwenang. 

Pasal 33

(1) Untuk mengajukan IPR sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  31 ayat (1) 
pemohon harus memenuhi syarat 
administrasi dan teknis.

(2) Persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit untuk:

a. Orang-perseorangan, baik laki-laki 
maupun perempuan:

1. Surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) penduduk setempat ; dan

3.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

b. Kelompok, yang terdiri dari 
anggota laki-laki maupun 
perempuan:

1. Surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) penduduk setempat dari 
masing-masing anggota kelompok; 
dan

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

c. Koperasi, yang terdiri dari 
anggota laki-laki maupun 
perempuan:

1. Surat permohonan;

2. Daftar Pengurus dan Anggota 
Koperasi, yang disajikan secara 
terpilah;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
dan

4. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang 
bergerak dibidang pertambangan 
beserta perubahannya yang disahkan 
oleh Pejabat yang berwenang.

Rumusan baru telah mengakomodir isu 
gender strategis:

(3) Pengakuan terhadap perempuan 
penambang, yaitu pengakuan 
bahwa sektor PESK dikelola oleh 
laki-laki dan perempuan 
sebagaimana tercermin dalam 
rantai nilai sektor PESK; 

      Akses yang setara antara 
perempuan dan laki-laki 
penambang untuk mendapatkan 
Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
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Pasal 71

(1) Gubernur melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan mineral 
dan batubara yang dilakukan oleh 
Pemegang IUP/IPR.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat 
pengawas yang ditunjuk Gubernur dan 
pejabat fungsional inspektur tambang.

(3) Pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi:

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data Mineral dan 
Batubara;

e. konservasi sumber daya Mineral dan 
Batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja 
pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup 
pertambangan, reklamasi, dan 
pascatambang;

i.  pemanfaatan barang, jasa, teknologi, 
dan kemampuan rekayasa dan 
rancang bangun dalam negeri;

j.  pengembangan tenaga kerja teknis 
pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat;

l. penguasaan, pengembangan, dan 
penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang 
kegiatan usaha pertambangan yang 
menyangkut kepentingan umum;

n. pengelolaan IUP; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha 
pertambangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan melalui kegiatan 
bimbingan dan/atau fasilitasi kegiatan 
pertambangan.

(5) Gubernur sesuai kewenangannya 
melaksanakan pengendalian melalui 
pengujian kualitas dan dampak 
lingkungan mineral atau batubara yang 
dimanfaatkan di wilayah Provinsi.

(6) Kewenangan Gubernur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 71

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
kegiatan usaha pertambangan mineral 
dan batubara yang dilakukan oleh 
Pemegang IUP/IPR.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat 
pengawas yang ditunjuk Gubernur dan 
pejabat fungsional inspektur tambang.

(3) Pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi:

a. teknis pertambangan;

b. pemasaran;

c. keuangan;

d. pengolahan data Mineral dan 
Batubara;

e. konservasi sumber daya Mineral dan 
Batubara;

f. keselamatan dan kesehatan kerja 
pertambangan;

g. keselamatan operasi pertambangan;

h. pengelolaan lingkungan hidup 
pertambangan, reklamasi, dan 
pascatambang;

i.  pemanfaatan barang, jasa, teknologi, 
dan kemampuan rekayasa dan 
rancang bangun dalam negeri;

j.  pengembangan tenaga kerja teknis 
pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat setempat;

l.  penguasaan, pengembangan, dan 
penerapan teknologi pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang 
kegiatan usaha pertambangan yang 
menyangkut kepentingan umum;

n. pengelolaan IUP; dan

o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha 
pertambangan.

p. Pengarusutamaan gender 

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagai- 
mana dimaksud pada ayat (2) dilaksana- 
kan melalui kegiatan bimbingan dan/ 
atau fasilitasi kegiatan pertambangan.

(5) Gubernur sesuai kewenangannya 
melaksanakan pengendalian melalui 
pengujian kualitas dan dampak 
lingkungan mineral atau batubara yang 
dimanfaatkan di wilayah Provinsi.

(6) Kewenangan Gubernur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 
oleh Dinas.

Rumusan baru mengakomodir isu 
strategis nomor 1-8
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Contoh 1: Hasil integrasi gender dalam RPJM Desa 

Dokumen RPJM Desa merupakan dokumen rencana pembangunan Desa dalam 1 periode 

(6 tahun), yang memuat program/kegiatan pembangunan Desa. Dokumen ini menjadi potensial 

untuk diintegrasikan rencana aksi PPM dalam upaya pengembangan PESK yang responsif gender 

di tingkat desa. Program dan kegiatan RPJM Desa yang memuat rencana aksi PPM dan upaya 

pengembangan PESK yang responsif gender tersebut, selanjutkan akan dirujuk dalam dokumen 

tahunan yang terdiri dari RKP Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). 

Integrasi Gender dalam RPJM Desa dilakukan baik dalam proses (memastikan partisipasi 

perempuan dan laki-laki dalam setiap tahapan penyusunan RPJM Desa) maupun substansi. 

Langkah Integrasi Gender

Tabel 14. Integrasi Gender Dalam Penyusunan RPJM Desa

•  Sosialisasi dilakukan kepada seluruh masyarakat / keterwakilan kelompok, termasuk 
kelompok perempuan dan rentan lainnya. Melalui media yang mudah, dan terjangkau 
masyarakat.

•  Tim penyusun RPJM Desa, melibatkan perwakilan semua unsur (petani/penambang/ 
lainnya) yang ada di desa, terutama kelompok perempuan/rentan. 

1. Sosialisasi dan 
Pembentukan
Tim Penyusun 
RPJM Desa 

•  Mempelajari dokumen RPJMD kabupaten, dan penyelerasan visi dan misi Desa.

•  Mempelajari dokumen RAD-PPM provinsi dan kabupaten.

2. Penyelarasan
Arah Kebijakan 
Pembangunan 
Kabupaten/Kota

•  Melakukan pengkajian terhadap data-data desa yang berkaitan dengan sumberdaya 
alam, sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan, dan sumberdaya sosial dan 
budaya. Jenis data tersebut diantaranya: geografi, demografi, sejarah desa,  struktur 
pemerintahan desa, kelembagaan desa, infrastruktur, data sektoral (meliputi 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan perempuan, anak, dan kelompok 
rentan lainnya), data tentang kondisi PESK, dan data lainnya sesuai kondisi desa.

•  Menambahkan analisis gender (Misalnya: analisis Harvard dan Moser) di tiga alat 
analisis yang digunakan dalam pengkajian, yaitu Kelender Musim, Sketsa Desa dan 
Bagan Kelembagaan Desa. Hasilnya kemudian diintegrasikan dalam rancangan RPJM 
Desa. 

3. Pengkajian 
Keadaan Desa

•  Melibatkan beragam kelompok masyarakat dengan latar belakang yang dilakukannya 
(petani, nelayan, penambang, dan sektor lainnya yang ada di desa) baik laki-laki 
maupun perempuan.

•  Melakukan pembagian kelompok musyawarah berdasarkan 4 bidang pembangunan, 
yaitu:  bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

•  Memastikan keterwakilan laki-laki dan perempuan di dalam 4 kelompok musyawarah.

•  Tim penyusun memfasilitasi setiap kelompok untuk menyusun rencana prioritas yang 
akan dilakukan salah satunya mengatasi ketimpangan gender di Desa.

4. Penyusunan 
Rencana 
Pembangunan 
Desa melalui 
Musyawarah Desa

•  Merumuskan sistematika RPJMDes, dan mengintegrasikan isu gender dalam setiap 
BAB nya. 

5. Penyusunan 
Rancangan RPJM 
Desa
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•  Penyelenggara Musrenbangdes RPJM Desa melibatkan semua pihak dan kelompok 
masyarakat yang ada di desa.

•  melakukan pembagian kelompok musyawarah berdasarkan 4 bidang pembangunan, 
yaitu:  bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan 
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

•  Memastikan keterwakilan laki-laki dan perempuan di dalam 4 kelompok musyawarah.

•  Tim penyusun memfasilitasi setiap kelompok untuk menyusun rencana prioritas yang 
akan dilakukan salah satunya mengatasi ketimpangan gender di Desa 

6. Penyusunan RPJM 
Desa melalui 
Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan 
Desa

•  Memastikan sistematika RPJM Desa telah sesuai dengan regulasi;

•  Memastikan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender menjadi rujukan penyusunan 
RPJM Desa;

•  Memastikan data terpilah gender tersaji dalam Profil Desa;

•  Memastikan isu-isu strategis desa mencerminkan permasalahan utama yang dihadapi 
desa;

•  Memastikan usulan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan 
kelompok rentan lainnya terakomodir menjadi program dan kegiatan prioritas desa;

•  Memastikan indikator kinerja RPJM Desa realistis untuk dicapai dalam enam (6) tahun.

7. Penetapan dan 
Perubahan RPJM 
Desa
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Contoh 2: Integrasi gender dalam SK Kepala Desa

Gambar 10. Contoh Surat Keputusan Desa yang Responsif Gender

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN SUMALATA TIMUR

DESA HULAWA
Jln. Pasolo No. 26 Desa Hulawa Kode Pos 96254

Tentang, 

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN PERATURAN KEPALA DESA HULAWA 
NOMOR 01 TAHUN 2013

MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI DESA HULAWA

Menetapkan: 

Pertama : Bagi Pengusaha/Penambang yang ingin membuat Lobang atau membuat Tromol Wajib melapor 
kepada Pemerintah Desa

Kedua : Setiap Penambang laki-laki maupun perempuan Wajib memiliki Kartu Penambang,, dan 
melakukan perawatan lobang 

Ketiga : Lobang yang sudah ditinggalkan oleh pemilknya selama ± 6 enam bulan, dimana lobang 
tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki atap dan dinding maka secara otomatis akan 
menjadi milik desa atau menjadi Aset Desa Hulawa, terkecuali pemilik Lobang tersebut 
melaporkan kepada Pemerintah Desa Hulawa sebelum meninggalkan Lobang tersebut dan 
selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa kurang lebih sekali dalam sebulan

Keempat : Apabila ada yang membuat baik Lobang maupun terowongan kemudian tembus pada 
Lobang/terowongan milik orang lain yang sudah terlebih dahulu dibuat, maka secara otomatis 
harus mundur dan tidak dibenarkan melintasi atau menembus lobang/terowongan milik orang 
lain yang sudah ada tersebut.

Kelima : Setiap penambang yang dari luar desa diwajibkan melapor ke Pemerintah Desa untuk 
didaftarkan pada daftar penduduk sementara di Desa Hulawa

Keenam : Jarak Lobang yang akan dibuat dengan lobang yang lainnya ±15 meter

Ketujuh : Upah/Hasa Tromol Rp. 7.500,p perbiji

Kedelapan : Setiap pengusaha mesin Tromol Wajib Membuat Tempat Pembuangan Limbah minimal dengan 
ukuran ± 3x4 meter

Kesembilan : Setiap Pengusaha/Pemilik Lobang atau Tromol diwajibkan melaporkan perkembangan usahanya 
ke Pemerintah Desa minimal 2 minggu sekali

Kesepuluh : Setiap Pengusaha yang mengambil Tailing/Ampas diwajibkan melapor ke Pemerintah Desa

Kesebelas : Surat Keputusan Peraturan Kepala Desa Hulawa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dst...
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3.2.2 Integrasi Gender Dalam Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi RAD-PPM

Dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2019, pemerintah daerah dimandatkan untuk menyusun RAD-

PPM. RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan 

merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Terdapat dua jenis RAD dalam 

regulasi tersebut, yaitu: 1) RAD-PPM Provinsi dan 2) RAD-PPM Kabupaten. RAD-PPM Provinsi 

yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. RAD-PPM Provinsi kemudian menjadi acuan dalam 

penyusunan RAD-PPM kabupaten yang ditetapkan melalui peraturan bupati. 

Dalam Permen LHK Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2019 tentang RAN-PPM, telah dijelaskan ruang lingkup peran pemerintah daerah terkait 

RAD-PPM, yang mencakup: 

a. tata cara penyusunan RAD-PPM;

b. pemantauan dan evaluasi RAN-PPM dan RAD-PPM; 

c. pelaporan RAD-PPM

Dengan demikian, integrasi isu gender dalam RAD-PPM disajikan sebagaimana gambar 

berikut ini.

Gambar 11. Konsep Integrasi Gender Dalam RAD-PPM

Integrasi
Gender

Penyusunan 
RAD-PPM

Pelaporan 
RAD-PPM

Pemantauan 
dan Evaluasi 

RAD-PPM
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Langkah-langkah Integrasi Gender di setiap tahapan diatas dijelaskan berikut ini.

Integrasi Gender dalam Penyusunan RAD-PPM 

Langkah-langkah untuk mengintegrasikan gender dalam kegiatan penyusunan RAD-PPM 

disajikan dalam gambar berikut ini.

Penyusunan RAD-PPM dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: Pertama, penyusunan kajian 

teknis; Kedua penyusunan materi RAD-PPM; dan Ketiga, penetapan RAD-PPM. Berikut ini adalah 

langkah integrasi gender dalam penyusunan RAD-PPM:

a. Integrasi Gender dalam Penyusunan Kajian Teknis

Kajian teknis merupakan langkah awal sebelum menyusun RAD PPM. Kajian teknis dilakukan 

untuk menangkap status dan permasalahan pengelolaan merkuri di wilayah administrasi 

masing-masing. Kajian teknis dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penelitian ilmiah yang 

mencakup penyusunan desain kajian, pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan 

(dokumen) kajian teknis. Oleh karena itu, integrasi gender dalam penyusunan kajian teknis 

dilakukan melalui dua langkah, yaitu: (i) melakukan analisis gender, yang bisa dilakukan 

sebagai bagian dari kajian teknis maupun dilakukan secara tersendiri; (ii) mengintegrasikan 

hasil analisis gender ke dalam laporan hasil kajian teknis. yang telah dilakukan di atas, menjadi 

panduan untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam kajian teknis. Berikut adalah struktur 

pembahasan kajian teknis, dan integrasi gender dalam setiap bahasannya:

Gambar 12. Langkah Integrasi Gender dalam Penyusunan RAD-PPM

Integrasi Gender
dalam Kajian

Teknis 

Integrasi Gender
dalam

Penyusunan Materi
RAD-PPM 

Integrasi Gender
dalam Penetapan

RAD-PPM  
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Struktur Laporan
Kajian Teknis Deskripsi 

Tabel 15. Integrasi Gender Dalam Laporan Kajian Teknis

1.  Memasukkan data dan informasi mengenai:

2.  Geografis wilayah , 

3.  Demografi penduduk  (jumlah dan distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, 
pendidikan), mata pencaharian, yang disajikan secara terpilah jenis kelamin. 

4.  Mata pencaharian penduduk laki-laki dan perempuan.

5.  Memasukkan hasil-hasil kajian, riset, atau evaluasi kinerja tahun-tahun.

1  rofil daera

Bagian ini mengidentifikasi mengenai data dan informasi umum pengelolaan merkuri 
pada bidang prioritas RAN-PPM, yang berkaitan dengan bidang PESK. Data dan 
informasi tersebut sebagai berikut:

1)  Jumlah dan lokasi PESK yang telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 
(informasikan data kepemilikan IPR baik laki-laki dan perempuan.

2)  Jumlah dan lokasi PESK yang belum memiliki IPR yang masih menggunakan merkuri, 
dan tidak menggunakan merkuri, yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

3)  Penggunaan alat pengolahan (boks, jet, tromol, dompeng, dsb) di PESK: a). Jumlah 
alat pengolahan; b). Kapasitas alat pengolahan; dan c). Penggunaan alat pengolahan 
secara mandiri ataupun bersama (komunal); 

2. Kondisi umum 
pengelolaan 
Merkuri pada 
sektor PESK

1)  Mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 
daerah berkaitan dengan pengelolaan merkuri dari hulu hingga hilir.

2)  Memasukkan hasil analisis gender yang telah dilakukan berkaitan dengan akses, 
peran, kontrol, dan manfaat di daerah lokasi PESK. 

3. Permasalahan dan 
tantangan 
pengelolaan 
Merkuri

Melakukan identifikasi terhadap regulasi yang berhubungan dengan PPM dan gender,  
dan memasukkan regulasi-regulasi tersebut dalam kajian teknis. Regulasi-regulasi 
tersebut sebagai dasar hukum penyusunan RAD-PPM yang responsif gender. 

4. Peraturan 
Perundang- 
undangan yang 
berhubungan 
dengan Merkuri.

Gambar 13. Contoh Integrasi Gender Dalam Laporan Kajian Teknis

Lampiran
(Kajian Teknis)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DESKRIPSI PROFIL DAERAH

1.  Kondisi Geografis
2.  Kondisi Sosial
3.  Kondisi Ekonomi
4.  Kondisi Demografi

Contoh : 
- Luas wilayah mencapai 20.153,20 km², terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² dan lautan seluas

29.159,04 km², dan jumlah penduduk mencapai 5.070.385 jiwa, dengan kepadatan 252 orang per-km²,
laju pertumbuhan sebesar 1,13, dan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebesar 94,36.
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Gambar 13. Contoh Integrasi Gender Dalam Laporan Kajian Teknis
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Contoh : 
- Luas wilayah mencapai 20.153,20 km², terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km² dan lautan seluas

29.159,04 km², dan jumlah penduduk mencapai 5.070.385 jiwa, dengan kepadatan 252 orang per-km²,
laju pertumbuhan sebesar 1,13, dan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sebesar 94,36.

KONDISI UMUM PENGELOLAAN MERKURI PADA BIDANG PRIORITAS

1.  Bidang Prioritas Energi
2.  Bidang Prioritas Manufaktur
3.  Bidang Prioritas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

a. Perlengkapan dan Peralatan Produksi
Jelaskan tentang: a) Jumlah alat pengolahan dan kepemilikan; b) Standar dan kapasitas alat pengolahan; 
dan c) Penggunaan alat pengolahan secara mandiri ataupun bersama (komunal).

b. Metode Produksi
Jelaskan metode digunakan dalam keseluruhan rantai nilai PESK oleh laki-laki dan perempuan mulai dari 
pencarian, penambangan, pengolahan, penyediaan barang dan jasa pendukung, serta pemasaran.

c. Ketenagakerjaan PESK
Jelaskan pembagian peran laki-laki dan perempuan (jumlah, tugas, dan manfaat) dalam keseluruhan rantai 
nilai PESK mulai dari pencarian, penambangan, pengolahan, penyediaan barang dan jasa pendukung, serta 
pemasaran.

d. Pengelolaan limbah dan emisi merkuri
Jelaskan tentang: a) upaya pengelolaan limbah tailing (Merkuri dan/atau non-Merkuri) sisa kegiatan 
pengolahan emas, yang dilakukan masyarakat (laki-laki dan perempuan) serta pemerintah dan  b) upaya 
pengelolaan emisi Merkuri dari kegiatan pemurnian emas oleh laki-laki dan perempuan.

e. Kondisi kesehatan masyarakat
Jelaskan kondisi laki-laki dan perempuan terkait: a) kasus indikasi keracunan Merkuri yang pernah terdeteksi 
dan b) upaya promosi kesehatan dan upaya penanggulangan dampak kesehatan yang pernah dilakukan; 
dan c) kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi aparat, masyarakat dan/atau penambang 
mengenai dampak penggunaan Merkuri yang pernah dilakukan;

f. Kondisi dan status wilayah PESK
Jelaskan tentang: a) status perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan IPR, dapat disebutkan 
daerah yang sedang dalam pengajuan atau akan diajukan menjadi WPR dan b) Status kawasan 
pertambangan (masuk dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan atau tidak masuk RTRW);

g. Ketersediaan layanan ekonomi pendukung
Jelaskan tentang jumlah dan kondisi koperasi/Badan Usaha penambang dan layanan keuangan yang dapat 
diakses oleh penambang PESK baik laki-laki maupun perempuan.

h. Hasil kajian di lokasi terkait merkuri
Hasil kajian yang pernah dilakukan di kabupaten/kota maupun provinsi terkait dengan isu gender dan 
merkuri dalam matriks tubuh manusia (darah, urin, rambut, atau kuku) di masyarakat.

4.  Bidang Prioritas Kesehatan 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEGELOLAAN MERKURI

Contoh:
Permasalahan
1.  Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk pendampingan terhadap PESK Belum Berizin). (Isu Gender 1)
     Di lokasi A, jumlah penambang yang belum berizin sebanyak 120 orang. 40% diantara penambang tersebut 

adalah perempuan pendulang. Keseluruhan perempuan pendulang tersebut belum memiliki izin. Mereka 
belum mendapatkan pendampingan untuk memperoleh IPR. 

Tantangan
1.  Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang terkait teknologi dan kegiatan peningkatan 

kapasitas (Isu Gender 5).
     Perempuan di Desa A, cenderung terdiskriminasi dengan penggunaan mesin di lokasi pendulangan 

mereka. Mesin-mesin tersebut menyebabkan air keruh dan menghambat proses pendulangan perempuan. 
Hasil produksi pendulangan cenderung menurun. Di samping itu, limbah-limbah yang dihasilkan mesin 
berpotensi menimbulkan penyakit bagi perempuan.

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN MERKURI

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri
di Indonesia, yaitu:

1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2.  Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang  Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (contoh 

regulasi tentang gender).
3.  Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. 
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Gambar 13. Contoh Integrasi Gender Dalam Laporan Kajian Teknis
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c. Ketenagakerjaan PESK
Jelaskan pembagian peran laki-laki dan perempuan (jumlah, tugas, dan manfaat) dalam keseluruhan rantai 
nilai PESK mulai dari pencarian, penambangan, pengolahan, penyediaan barang dan jasa pendukung, serta 
pemasaran.

d. Pengelolaan limbah dan emisi merkuri
Jelaskan tentang: a) upaya pengelolaan limbah tailing (Merkuri dan/atau non-Merkuri) sisa kegiatan 
pengolahan emas, yang dilakukan masyarakat (laki-laki dan perempuan) serta pemerintah dan  b) upaya 
pengelolaan emisi Merkuri dari kegiatan pemurnian emas oleh laki-laki dan perempuan.

e. Kondisi kesehatan masyarakat
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dan b) upaya promosi kesehatan dan upaya penanggulangan dampak kesehatan yang pernah dilakukan; 
dan c) kegiatan peningkatan kesadaran dan kapasitas bagi aparat, masyarakat dan/atau penambang 
mengenai dampak penggunaan Merkuri yang pernah dilakukan;

f. Kondisi dan status wilayah PESK
Jelaskan tentang: a) status perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan IPR, dapat disebutkan 
daerah yang sedang dalam pengajuan atau akan diajukan menjadi WPR dan b) Status kawasan 
pertambangan (masuk dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan atau tidak masuk RTRW);

g. Ketersediaan layanan ekonomi pendukung
Jelaskan tentang jumlah dan kondisi koperasi/Badan Usaha penambang dan layanan keuangan yang dapat 
diakses oleh penambang PESK baik laki-laki maupun perempuan.

h. Hasil kajian di lokasi terkait merkuri
Hasil kajian yang pernah dilakukan di kabupaten/kota maupun provinsi terkait dengan isu gender dan 
merkuri dalam matriks tubuh manusia (darah, urin, rambut, atau kuku) di masyarakat.

4.  Bidang Prioritas Kesehatan 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEGELOLAAN MERKURI

Contoh:
Permasalahan
1.  Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk pendampingan terhadap PESK Belum Berizin). (Isu Gender 1)
     Di lokasi A, jumlah penambang yang belum berizin sebanyak 120 orang. 40% diantara penambang tersebut 

adalah perempuan pendulang. Keseluruhan perempuan pendulang tersebut belum memiliki izin. Mereka 
belum mendapatkan pendampingan untuk memperoleh IPR. 

Tantangan
1.  Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang terkait teknologi dan kegiatan peningkatan 

kapasitas (Isu Gender 5).
     Perempuan di Desa A, cenderung terdiskriminasi dengan penggunaan mesin di lokasi pendulangan 

mereka. Mesin-mesin tersebut menyebabkan air keruh dan menghambat proses pendulangan perempuan. 
Hasil produksi pendulangan cenderung menurun. Di samping itu, limbah-limbah yang dihasilkan mesin 
berpotensi menimbulkan penyakit bagi perempuan.

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN MERKURI

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan dan penghapusan Merkuri
di Indonesia, yaitu:

1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2.  Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang  Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional (contoh 

regulasi tentang gender).
3.  Peraturan Menteri LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. 

b. Penyusunan Materi RAD-PPM

Penyusunan RAD-PPM prioritas sektor PESK mengacu pada hasil kajian teknis yang telah 

dilakukan sebagaimana di jelaskan di atas. Dalam penyusunan RAD-PPM dilakukan melalui 

tahapan berikut: 1) penentuan target PPM; dan 2) penentuan kegiatan PPM. Target PPM 

disusun berdasarkan: 1) baseline merkuri nasional; dan 2) target RAN-PPM, sementara 

penghapusan PPM berdasarkan 1) strategi RAN-PPM, 2) bidang prioritas RAD-PPM; dan 3) 

target RAD-PPM. 

Integrasi gender dalam penyusunan materi RAD-PPM dilakukan dengan mengintegrasikan isu 

gender strategis ke dalam rencana aksi yang disusun. Sebagai contoh, isu strategis gender/

agenda aksi yang disajikan di Bagian II mencakup: (1) Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk 

pendampingan terhadap PESK Belum Berizin); (2) Perlindungan status pendulang/sejenis 

agar perempuan penambang tetap mendapatkan akses untuk melakukan penambangan 

dan berperan di setiap rantai PESK; (3) Pengakuan terhadap perempuan penambang, 

yaitu pengakuan bahwa sektor PESK dikelola oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana 

tercermin dalam rantai nilai sektor PESK; (4) Akses yang setara antara perempuan dan laki-

laki penambang untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR); (5) Edukasi dan Literasi 

keuangan; (6) Akses pembiayaan yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang; (7) 

Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang terkait teknologi dan kegiatan 

peningkatan kapasitas; (8) Dukungan laki-laki dan anak laki-laki terhadap unpaid-care work 

(recognize, reduce dan redistribute). Selanjutnya, isu strategis gender ini diintegrasikan ke 

dalam kegiatan PPM, sebagaimana disajikan dalam contoh berikut ini. 



78Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

St
ra

te
gi

1
2

3
4

5
6

Ke
gi

at
an

In
di

ka
to

r C
ap

ai
an

O
ut

pu
t P

el
ak

sa
na

an
 p

ad
a 

Pe
rio

de
 P

el
ak

sa
na

an
20

21
20

22
20

23
20

24
20

25
In

st
an

si
Pe

na
ng

un
g 

Ja
w

ab
In

st
an

si 
Pe

nd
uk

un
g

Ta
be

l 1
6.

 In
te

gr
as

i G
en

de
r d

al
am

 K
eg

ia
ta

n 
PP

M
 (K

eg
ia

ta
n 

PP
M

 R
es

po
ns

if 
G

en
de

r)

1. Pe
ng

ua
ta

n 
ke

te
rli

ba
ta

n 
m

as
ya

ra
ka

t d
an

 p
ar

a 
pe

na
m

ba
ng

 la
ki

-la
ki

 
da

n 
pe

re
m

pu
an

 
m

el
al

ui
 k

om
un

ik
as

i,
in

fo
rm

as
i d

an
ed

uk
as

i.

2. Pe
ni

ng
ka

ta
n 

pe
m

ah
am

an
 g

oo
d 

m
in

in
g 

pr
ac

tic
e 

ba
gi

 
pe

la
ku

 u
sa

ha
 Iz

in
 

Pe
rta

m
ba

ng
an

 R
ak

ya
t 

(IP
R)

. 

2.
1.

 
M

en
in

gk
at

ka
n 

pe
m

ah
am

an
 g

oo
d 

m
in

in
g 

pr
ac

tic
e 

ba
gi

 
pe

la
ku

 u
sa

ha
 Iz

in
 

Pe
rta

m
ba

ng
an

 R
ak

ya
t 

(IP
R)

.

2.
1.

1.
ca

ku
pa

n 
pe

la
ku

 u
sa

ha
 IP

R 
la

ki
-la

ki
 

da
n 

pe
re

m
pu

an
 y

an
g 

te
la

h 
di

la
ku

ka
n 

pe
ni

ng
ka

ta
n 

ka
pa

sit
as

 
m

en
ge

na
i g

oo
d 

m
in

in
g 

pr
ac

tic
e.

 

2.
1.

2.
Ti

ng
ka

t p
em

ah
am

an
 p

el
ak

u 
us

ah
a 

la
ki

-la
ki

 d
an

 p
er

em
pu

an
 te

rh
ad

ap
 

go
od

 m
in

in
g 

pr
ac

tic
e.

 

1.
1.

Ka
m

pa
ny

e 
ris

ik
o 

da
m

pa
k 

pe
ng

gu
na

an
 m

er
ku

ri 
te

rh
ad

ap
 m

as
ya

ra
ka

t 
re

nt
an

 d
an

 k
am

pa
ny

e 
pe

ng
ar

us
ut

am
aa

n 
ge

nd
er

.

1.
1.

1.
C

ak
up

an
 p

en
ye

ba
ra

n 
in

fo
rm

as
i 

m
en

ge
na

i m
er

ku
ri 

m
el

al
ui

 m
ed

ia
.

1.
1.

2
Pa

rti
sip

as
i l

ak
i-l

ak
i d

an
 p

er
em

pu
an

 
da

la
m

 k
eg

ia
ta

n 
ka

m
pa

ny
e.

 

1.
2

Pe
ng

em
ba

ng
an

pe
nd

ek
at

an
 k

ep
ad

a
m

as
ya

ra
ka

t t
er

ka
it 

PE
SK

.

1.
2.

1.
Ti

ng
ka

t p
ar

tis
ip

as
i

da
n 

ke
sa

da
ra

n 
pe

na
m

ba
ng

 
la

ki
-la

ki
 d

an
 p

er
em

pu
an

 te
rk

ai
t 

PE
SK

 B
el

um
 B

er
izi

n.

1.
2.

3
ju

m
la

h 
fo

rm
al

isa
si 

 P
ES

K 
Be

lu
m

 
Be

riz
in

 m
en

in
gk

at
.

1.
2.

4 
Ti

ng
ka

t p
ar

tis
ip

as
i d

an
 k

es
ad

ar
an

 
pe

na
m

ba
ng

 la
ki

-la
ki

 te
rk

ai
t 

pe
nt

in
gn

ya
 m

em
ba

nt
u 

tu
ga

s-
 

tu
ga

s 
ru

m
ah

 ta
ng

ga
. 

1.
2.

2.
Ti

ng
ka

t p
ar

tis
ip

as
i d

an
 k

es
ad

ar
an

 
pe

na
m

ba
ng

 la
ki

-la
ki

 d
an

 
pe

re
m

pu
an

 te
rk

ai
t b

ah
ay

a 
pe

ng
gu

na
an

 m
er

ku
ri.

 

D
in

as
 P

em
be

rd
ay

aa
n

Pe
re

m
pu

an
 d

an
 

Pe
rli

nd
un

ga
n 

A
na

k

D
in

as
 P

em
be

rd
ay

aa
n 

Pe
re

m
pu

an
 d

an
 

Pe
rli

nd
un

ga
n 

A
na

k

D
in

as
 E

ne
rg

i d
an

 
Su

m
be

r D
ay

a 
M

in
er

al

D
in

as
 E

ne
rg

i d
an

 
Su

m
be

r D
ay

a 
M

in
er

al

D
in

as
 K

es
eh

at
an

D
in

as
 K

es
eh

at
an

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an

D
in

as
 E

ne
rg

i d
an

 
Su

m
be

r D
ay

a 
M

in
er

al
D

in
as

 L
in

gk
un

ga
n 

H
id

up
 d

an
 K

eh
ut

an
an

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

4
4

4
3

2

3
3

3
2

2

3
3

3
2

2

4
4

4
3

2

4
4

4
3

2

3
4

4
4

4

4
4

4
3

3



79 Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

3. Pe
ng

al
ih

an
 m

at
a 

pe
nc

ah
ar

ia
n 

m
as

ya
ra

ka
t 

lo
ka

l/t
em

pa
ta

n 
.

Pe
tu

nj
uk

 P
en

gi
sia

n
(1

): 
di

isi
 d

en
ga

n 
st

ra
te

gi
 p

el
ak

sa
na

an
 p

en
gu

ra
ng

an
 a

ta
u 

pe
ng

ha
pu

sa
n 

M
er

ku
ri.

 S
tra

te
gi

 d
ib

ua
t s

ej
al

an
 d

en
ga

n 
st

ra
te

gi
 R

A
N

-P
PM

(2
): 

di
isi

 d
en

ga
n 

ke
gi

at
an

 p
en

gu
ra

ng
an

 a
ta

u 
pe

ng
ha

pu
sa

n 
M

er
ku

ri
(3

): 
di

isi
 d

en
ga

n 
in

di
ka

to
r c

ap
ai

an
(4

)  
di

isi
 d

en
ga

n 
na

m
a 

in
st

an
si 

pe
na

ng
gu

ng
 ja

w
ab

(5
): 

di
isi

 d
en

ga
n 

na
m

a 
in

st
an

si 
pe

nd
uk

un
g

(6
): 

di
isi

 d
en

ga
n 

ku
an

tit
as

 o
ut

pu
t p

el
ak

sa
na

an
 p

ad
a 

se
tia

p 
ta

hu
n 

pe
la

ks
an

aa
n

3.
1.

 
Id

en
tif

ik
as

i k
on

di
si 

so
sia

l 
da

n 
ek

on
om

i d
am

pa
k 

pe
ng

gu
na

an
 M

er
ku

ri 
te

rh
ad

ap
 m

as
ya

ra
ka

t 
pe

na
m

ba
ng

.

3.
1.

1.
H

as
il 

id
en

tif
ik

as
i a

ta
s 

 d
am

pa
k 

so
sia

l d
an

 e
ko

no
m

i t
er

ha
da

p 
la

ki
-la

ki
 d

an
 p

er
em

pu
an

. 

3.
1.

2.
Ti

ng
ka

t p
en

ya
m

pa
ia

n 
ha

sil
 

id
en

tif
ik

as
i a

ta
s 

 d
am

pa
k 

so
sia

l 
da

n 
ek

on
om

i y
an

g 
te

rja
di

 b
ag

i 
la

ki
-la

ki
 d

an
 p

er
em

pu
an

.

3.
1.

3 
C

ak
up

an
 p

en
am

ba
ng

 la
ki

-la
ki

 d
an

 
pe

re
m

pu
an

 y
an

g 
be

ra
lih

 m
at

a 
pe

nc
ah

ar
ia

n.

3.
1.

4
C

ak
up

an
 p

en
am

ba
ng

 la
ki

-la
ki

 d
an

 
pe

re
m

pu
an

 y
an

g 
be

ra
lih

 p
ro

fe
si 

pe
na

m
ba

ng
.

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

D
in

as
 L

in
gk

un
ga

n 
H

id
up

 d
an

 K
eh

ut
an

an
D

in
as

 E
ne

rg
i d

an
 

Su
m

be
r D

ay
a 

M
in

er
al

3
4

4
4

4

4
4

4
3

3

3
4

4
4

4

4
4

4
3

3



80Pedoman Pengarusutamaan Gender 
di Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK)

c. Penetapan RAD-PPM

Dalam proses penetapan RAD-PPM bidang PESK, yang perlu dilakukan adalah: (i) memastikan 

integrasi gender dalam materi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PPM; (ii) 

memastikan hasil integrasi gender dalam kegiatan PPM masuk ke dalam lampiran rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PPM. 

Integrasi gender dalam materi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PPM 

disajikan dalam dalam tabel di bawah ini:

Dalam rangka optimalisasi RAD-PPM, pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan RAD-

PPM terintegrasi dalam rencana kerja OPD dan teranggarkan dalam setiap tahunnya. Oleh 

karena, kegiatan PPM responsif gender yang telah disajikan pada tabel 15 perlu dipastikan 

Kerangka Kebijakan Bagian Kerangka Kebijakan Integrasi Gender 

Tabel 17. Integrasi Gender dalam Rancangan Perkada tentang RAD-PPM

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai 
pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang 
dan alasan pembuatan Peraturan. Dalam uraian 
tersebut perlu dimuat pokok-pokok pikiran untuk 
meminimalisir isu kesenjangan di sektor PESK 
berdasarkan wilayah masing-masing

Konsiderans/(Menimbang) 

Pembukaan 

Penutup Penutup

Dasar Hukum 

Memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan 
dan memuat peraturan perundang-undangan yang 
memerintahkan pembuatan Peraturan tersebut atau 
yang mempunyai kaitan langsung dengan materi 
yang akan diatur. Peraturan mengenai PPM dan 
gender masuk dalam kerangka dasar hukum ini.

Batang Tubuh 

Merupakan yang bersifat 
mengatur memuat semua 
substansi (materi) 
kebijakan/regulasi yang 
dirumuskan dalam pasal-pasal.

Memuat batasan pengertian atau definisi tentang 
gender, analisis gender dan lainnya yang berkaitan 
dengan materi muatan tentang gender, Singkatan 
atau akronim yang digunakan dalam Peraturan, dan 
hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi 
pasal-pasal berikutnya.

Ketentuan Umum 

Materi Pokok yang Diatur

Memuat tentang materi muatan  kebijakan/regulasi 
yang merespon isu gender pada klausul/ketentuan 
yang akan mengatur terutama berhubungan 
dengan kebutuhan gender praktis dan strategis. 
Dalam perumusan materi pokok ini perlu 
memperhatikan hasil analisis gender, dan kajian 
teknis.

Merupakan bagian akhir Peraturan, yang memuat 
penandatanganan penetapan/pengundangan 
Peraturan.

Output: Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PPM yang responsif gender
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memperoleh anggaran agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dapat dilaksanakan. Instrumen 

perencanaan penganggaran responsif gender dapat digunakan dalam memastikan adanya 

alokasi anggaran untuk kegiatan PPM responsif gender. Setelah mendapatkan anggaran, 

kegiatan PPM responsif gender perlu dipastikan dilaksanakan dengan baik. 

Integrasi Gender dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD-PPM

Berdasarkan Permen LHK Nomor 81 Tahun 2019 pemantauan dan evaluasi ditugaskan kepada para 

stakeholder Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, yaitu: menteri LHK, 

kepala lembaga non kementerian, gubernur, atau bupati. Koordinator pelaksana pemantauan dan 

evaluasi adalah menteri LHK untuk pelaksanaan RAN-PPM dan gubernur untuk pelaksanaan RAD-

PPM. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan. 

PUG dalam pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas RAD-PPM dalam mengatasi 

kesenjangan gender. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melihat dan menganalisis 

perbandingan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Hasil dari pemantauan dan evaluasi 

dapat memberikan gambaran kerja atau input perbaikan pelaksanaan. Berikut ini adalah langkah-

langkah intervensi gender dalam skema pemantauan dan evaluasi RAD-PPM.

a. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan penghapusan merkuri dilakukan secara progresif 

dan terukur berdasarkan target dan indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang sudah 

disusun sebelumnya menjadi dasar catatan pemantauan di lokasi PESK. Tabel 17 menjelaskan 

acuan untuk memantau penghapusan merkuri beserta metode dan upaya integrasi gender 

yang bisa dilakukan.

Aspek Indikator Sumber Data Metode Integrasi  Gender

Tabel 18. Integrasi Gender Dalam Pemantauan RAD-PPM

Capaian
Penghapusan
Merkuri

Jumlah penggunaan 
Merkuri dalam usaha  
dan/atau kegiatan 
PESK di daerah.

1. Jumlah izin 
pertambangan rakyat 
yang diterbitkan daerah.

2. Laporan kegiatan 
formalisasi PESK.

3. Laporan penindakan 
PESK Belum Berizin.

Keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan 
Penghapusan Merkuri 
dalam RAD-PPM.

1. Pencapaian indikator. 

1. Inventarisasi PESK yang 
berlokasi di WPR.

2. Pengumpulan data 
kegiatan formalisasi.

3. Pengumpulan data 
penindakan PESK Belum 
Berizin.

4. Uji petik dan kunjungan 
lapangan.

•  Melibatkan laki-laki 
dan perempuan 
dalam pengumpulan 
data. 

•  Mengukur dampak 
gender yang 
ditimbulkan dari 
RAD-PPM di lokasi 
PESK.

Output: Matrik persentase capaian indikator keberhasilan untuk masing-masing indikator
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b. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan penghapusan merkuri di PESK. Skala 

penghapusan harus diukur secara tepat untuk mencapai penghapusan merkuri secara 

keseluruhan berdasarkan timeline yang telah ditetapkan. Pengukuran dampak keberhasilan 

perlu diintegrasikan dengan gender untuk memeratakan peran dan manfaat penghapusan 

merkuri sebagaimana dimuat dalam Tabel 18 berikut.

Dokumen yang menjadi keluaran pada monitoring dan evaluasi adalah: 1) Kajian Teknis; 

2) Baseline; 3) Matriks RAD-PPM; 4) Laporan Capaian Target Penghapusan Merkuri; dan 5) 

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

Integrasi Gender dalam Pelaporan RAD-PPM

Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan integrasi gender dalam pemantauan dan 

evaluasi. Di tahapan ini, yang dilakukan adalah menuangkan hasil pemantauan dan evaluasi ke 

dalam format pelaporan sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut ini. 

1. Baseline

Aspek Indikator Metode Integrasi  Gender

Tabel 19. Integrasi Gender Dalam Evaluasi RAD-PPM

Capaian
Penghapusan
Merkuri.

Proporsi realisasi 
dengan target 
rencana.

Pengelolaan 
hambatan 
Pelaksanaan.

Hambatan dalam 
pelaksanaan.

•  Membandingkan rencana 
dengan target capaian.

•  Mengidentifikasi kendala 
dan hambatan dalam 
pelaksanaan pencapaian 
target.

•  Mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan 
dalam upaya penghapusan merkuri di lokasi 
PESK.

•  Mengidentifikasi dampak penghapusan merkuri 
yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan 
di lokasi PESK.

•   Mengidentifikasi tantangan dan perkembangan 
isu gender selama pelaksanaan RAD-PPM di 
PESK.

•   Menilai dampak dari RAD PPM terhadap isu 
gender di lokasi PESK.

Output: Matriks  Capaian Penghapusan Merkuri dan  Pengelolaan hambatan pelaksanaan 

Capaian 2021 2022 2023 2024
Tahun

2025

Bidang Prioritas PESK

Baseline (Lokasi) : ..................................

Persentase Penurunan (%)
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2. Format Laporan Capaian Target Penghapusan Merkuri

Berikut ini adalah matriks laporan capaian target penghapusan merkuri di sektor PESK, yang 

perlu disusun oleh pemerintah daerah. 

3. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan RAD-PPM

Berikut ini adalah contoh laporan pelaksanaan penghapusan merkuri di sektor PESK, yang 

harus disusun oleh pemerintah daerah. 

Bidang Prioritas Target Capaian Realisasi Capaian Persentase Capaian

PESK

Target Lokasi 
Formalisasi.

Target Penghapusan 
Merkuri.

Jumlah Lokasi
Hasil Formalisasi.

Jumlah Pengurangan 
Merkuri.

........

........

........

........

.......%

.......%

Strategi CapaianNo Kegiatan Indikator
Capaian Hambatan Pengelolaan

Hambatan

Penguatan 
keterlibatan 
masyarakat dan para 
penambang laki-laki 
dan perempuan 
melalui komunikasi,
informasi dan 
edukasi.

1.1.
Kampanye risiko
dampak penggunaan 
merkuri terhadap
masyarakat rentan
dan kampanye 
pengarusutamaan 
gender.

1.2. 
Pengembangan
pendekatan kepada
masyarakat terkait 
PESK.

Rendahnya kemauan 
masyarakat, terutama 
perempuan untuk 
mengikuti sosialisasi 
karena kesibukan 
pekerjaan dan 
keluarga.

Sulitnya proses 
perizinan untuk 
masyarakat.

Mempermudah 
skema perizinan dan 
inklusivitas 
pertambangan untuk 
masyarakat.

Kampanye PPM 
dilakukan dengan 
budaya lokal dan 
focal point di tingkat 
lokal.

1.1.1
Cakupan penyebaran 
informasi mengenai 
merkuri melalui 
media.

1.2.1. 
Tingkat partisipasi
dan kesadaran 
penambang laki-laki 
dan perempuan 
terkait PESK Belum 
Berizin.

1.2.2.
Tingkat partisipasi
dan kesadaran 
penambang laki-laki 
dan perempuan 
terkait penggunaan 
merkuri.

1.2.3
jumlah formalisasi  
PESK Belum Berizin 
meningkat. 

Keterbatasan jumlah 
SDM instansi untuk 
pendekatan ke 
masyarakat secara 
rutin.

Rendahnya kehadiran 
masyarakat dalam 
pertemuan  terkait 
peningkatan 
pengetahuan tentang 
merkuri.

Mudahnya 
masyarakat untuk 
mendapatkan sarana 
dan prasarana untuk 
melakukan PESK 
Belum Berizin dan 
kurangnya koordinasi 
dan  kerjasama  
aparat untuk 
menerbitkan PESK 
Belum Berizin.

Memberdayakan 
masyarakat lokal 
sebagai pendamping 
PPM di wilayahnya 
masing-masing.

Melakukan 
pendekatan informal 
kepada masyarakat 
baik laki-laki, 
perempuan dan 
kelompok rentan 
terkait merkuri.

Melakukan 
optimalisasi 
pembinaan kepada 
para pelaku 
penambang terutama 
laki-laki secara 
bersama. 

1.1.2
Partisipasi laki-laki dan 
perempuan dalam 
kegiatan kampanye. 

1 2

3

4

4

4
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2.1.
Meningkatkan 
pemahaman good 
mining practice bagi 
pelaku usaha Izin 
Pertambangan 
Rakyat (IPR). 

2.1.1.
Cakupan pelaku 
usaha IPR laki-laki 
dan perempuan yang 
telah dilakukan 
peningkatan 
kapasitas mengenai 
good mining 
practice. 

2.1.2.
Tingkat pemahaman 
pelaku usaha laki-laki 
dan perempuan 
terhadap good 
mining practice. 

Minimnya 
keterlibatan pelaku 
usaha perempuan 
untuk terlibat dalam 
peningkatan 
kapasitas.

Keterbatasan jumlah 
pelaku usaha yang 
mengikuti pelatihan 
good mining 
practice.

Melakukan 
pendekatan informal 
untuk memperkuat 
tujuan pelaksanaan 
kegiatan kepada 
pelaku usaha 
perempuan dan 
mengatur waktu 
pelaksanaan 
pelatihan agar pelaku 
usaha perempuan 
dapat terlibat.

Membuat kelompok 
kecil pelaku usaha  
untuk melakukan 
pendalaman 
terhadap materi 
pelatihan. 

4

2

2

Peningkatan 
pemahaman good 
mining practice bagi 
pelaku usaha Izin 
Pertambangan 
Rakyat (IPR).

2

3.1
Identifikasi kondisi 
sosial dan ekonomi 
dampak penggunaan 
Merkuri terhadap 
masyarakat 
penambang.

3.1.1.
Hasil identifikasi atas  
dampak sosial dan 
ekonomi yang terjadi 
bagi laki-laki dan 
perempuan. 

Masyarakat masih 
terbatas dalam 
memberikan 
informasi atas 
dampak sosial  yang 
dirasakannya.

Membangun 
pendekatan kepada  
masyarakat akan 
memberikan 
informasi atas 
dampak sosial dan 
ekonomi.

Pengalihan mata 
pencaharian 
masyarakat 
lokal/tempatan.

3

3.3 Integrasi Gender Dalam Penyadartahuan Masyarakat

Masyarakat di Desa lokasi PESK penting untuk ditingkatkan pengetahuannya terkait dengan 

pentingnya PESK berizin yang bebas merkuri dan responsif gender. Untuk itu perlu dilakukan upaya 

penyadartahuan secara terus menerus, baik bagi penambang laki-laki dan perempuan, keluarga 

penambang, maupun masyarakat umum di Desa tersebut. 

Tujuan dari upaya penyadartahuan masyarakat adalah:

1.  Meningkatkan pemahaman tentang konsep gender, peran gender, dan dampaknya 

dalam aktivitas laki-laki dan perempuan sehari-hari

2. Meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan 

dampaknya bagi kualitas hidup perempuan dan laki-laki

3.  Meningkatkan pemahaman pentingnya memberikan kesempatan (akses) yang sama 

kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam setiap rantai nilai sektor PESK

4.  Meningkatkan pemahaman pentingnya berbagi tugas antara laki-laki dan perempuan di 

keluarga dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga 
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Berdasarkan tujuan di atas, maka materi yang penting untuk disampaikan antara lain: konsep 

gender, peran gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, akses yang sama kepada perempuan 

dan laki-laki untuk terlibat di sektor PESK, dukungan laki-laki untuk melaksanakan pekerjaan rumah 

tangga. 

Upaya penyadartahuan masyarakat perlu dilakukan baik oleh pemerintah Desa bekerjasama 

dengan pemerintah kabupaten/kota dengan metode penyampaian yang sederhana dan disesuaikan 

dengan kondisi setempat. 

Kegiatan penyadartahuan masyarakat dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan 

secara khusus maupun dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Desa 

semisal pengajian, arisan, pertunjukan budaya, dan lain sebagainya. Satu hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan penyadartahuan masyarakat adalah partisipasi peserta 

laki-laki dan perempuan perlu seimbang. Oleh karena itu, pelaksana perlu mempertimbangkan 

waktu dan tempat/lokasi kegiatan yang mudah dijangkau oleh peserta laki-laki dan perempuan. 

Berikut ini contoh kegiatan yang dilakukan oleh Proyek GOLD ISMIA dalam melakukan 

penyadartahuan masyarakat. 

Komponen Strategi Kegiatan

Tabel 20. Contoh Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat di Desa Dalam Proyek

•  FGD tentang peraturan PESK yang berlaku saat ini.

•  Penyusunan Peraturan Desa tentang mekanisme pengelolaan kegiatan 
pertambangan.

•  Training mengenai konsep gender di PESK.

•  Pelatihan kepada staf institusi pemerintah mengenai sektor PESK.

1. Penguatan kelembagaan 
dan kerangka 
kebijakan/peraturan 
untuk PESK tanpa 
merkuri.

•  Pelatihan manajemen keuangan dan pengelolaan koperasi bagi penambang PESK.

•  Pelatihan mengenai pengembangan keuangan dan bisnis.

2. Pembentukan sistem 
pembiayaan untuk 
penyediaan pinjaman 
dalam rangka pembelian 
peralatan pengolahan 
emas tanpa merkuri.

•  Pelatihan mengenai teknologi pengolahan emas bebas merkuri kepada 
penambang PESK.

•  Seminar Teknik Pengolahan Emas Bebas Merkuri yang Bertanggung Jawab untuk 
PESK.

3. Peningkatan kapasitas 
untuk PESK tanpa 
merkuri melalui 
pendampingan teknis 
dan transfer teknologi.

•  Pelatihan dongeng untuk guru-guru sekolah Dasar.

•  Sosialisasi bahaya merkuri melalui kegiatan dongeng ke  sekolah dasar.

•  Kampanye bahaya merkuri kepada komunitas PESK.

•  Webinar tentang peran PESK dalam rantai pasok emas.

4. Monitoring, evaluasi,
dan peningkatan 
penyadartahuan 
mengenai bahaya 
merkuri.

Sumber: UNDP, 2020
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3.4 Integrasi Gender Dalam Siklus Proyek

Dalam rangka mengupayakan pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri di sektor 

PESK secara komprehensif, pemerintah/pemerintah daerah dapat melaksanakan satu program/

proyek pembangunan secara khusus melalui dukungan mitra pembangunan maupun dana CSR 

dari sektor swasta. 

Integrasi gender harus dilakukan di semua tahapan dalam siklus proyek, mulai dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana disajikan dalam gambar berikut 

ini. 

Berdasarkan gambar di atas, langkah-langkah integrasi gender di siklus proyek dijelaskan 

berikut ini. 

Integrasi Gender di Tahapan Perencanaan

Hasil yang diharapkan dari integrasi gender di tahapan perencanaan adalah sebagai berikut:

• Terumuskannya tujuan, hasil dan strategi mengatasi masalah gender yang diidentifikasi 

dalam situasi analisis;

Gambar 14. Integrasi Gender dalam Siklus Proyek

Integrasi
Gender

Perencanaan 
proyek

Pemantauan 
dan Evaluasi

Pelaksanaan 
Proyek
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• Adanya keterwakilan dan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dari kelompok yang 

beragam dan terpinggirkan dalam proses perencanaan;

• Terakomodasinya kebutuhan gender dalam keputusan yang dibuat;

• Teralokasikannya sumber daya yang diselaraskan dengan tujuan.

Integrasi gender pada tahapan perencanaan diawali dengan menyusun visi kesetaraan gender 

di sektor PESK yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis gender. Contoh visi kesetaraan gender 

di sektor PESK adalah yang disajikan di Bagian II, yaitu: “Perempuan dan laki-laki berpartisipasi 

aktif dalam PESK bebas merkuri untuk meningkatkan kesejahteraan”. Untuk mencapai visi tersebut, 

disusun delapan agenda aksi, yang mencakup: (1) Formalisasi Pertambangan Rakyat (termasuk 

pendampingan terhadap PESK tanpa izin); (2) Perlindungan status pendulang/sejenis agar 

perempuan penambang tetap mendapatkan akses untuk melakukan penambangan dan berperan 

di setiap rantai PESK; (3) Pengakuan terhadap perempuan penambang, yaitu pengakuan bahwa 

sektor PESK dikelola oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana tercermin dalam rantai nilai sektor 

PESK; (4) Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki penambang untuk mendapatkan Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR); (5) Edukasi dan Literasi keuangan; (6) Akses pembiayaan yang setara 

antara perempuan dan laki-laki penambang; (7) Akses yang setara antara perempuan dan laki-laki 

penambang terkait teknologi dan kegiatan peningkatan kapasitas; (8) Dukungan laki-laki dan anak 

laki-laki terhadap unpaid-care work (recognize, reduce dan redistribute).

Di tahap penyusunan desain proyek, isu gender harus tercermin dari tujuan, strategi dan 

kegiatan. Alat yang digunakan mencakup: (i) checklist pengarusutamaan gender; (ii) penanda 

gender; (iii) identifikasi kegiatan tidak responsif gender/kegiatan responsif gender. 

Alat 1: Checklist Pengarusutamaan Gender.

Alat ini digunakan untuk membantu menilai sejauhmana gender telah terintegrasikan dalam 

desain proyek, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No. Pertanyaan

Tabel 21. Contoh Kegiatan Penyadartahuan Masyarakat di Desa Dalam Proyek

Apakah analisis memperhitungkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik penambang laki-laki dan 
perempuan?

Apakah analisis memperhatikan dampak kesenjangan gender terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan 
pelaksanaan PESK?

Apakah data sebagai bahan justifikasi intervensi sudah dipilah berdasarkan jenis kelamin?

1.

2.

3.
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Jika tidak, apa alasannya?

Apakah dalam proposal terlihat rencana mengatasi kesenjangan gender berdasarkan data?

Apakah pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin telah digunakan sebagai baseline?

Apakah strategi yang diusulkan sudah tepat untuk menangani kesenjangan gender yang dijelaskan dalam 
analisis?

Jika tidak, di manakah kekurangannya?

Apakah kegiatan yang diusulkan mencakup tindakan mengatasi isu-isu gender yang diidentifikasi dalam 
strategi?

Apakah terdapat kegiatan mengintervensi berdayanya perempuan?

Jika Iya, apakah kegiatan ini sesuai untuk intervensi? Jika tidak, apa yang harus dilakukan?

Apakah parameter dampak dan keberhasilan kegiatan telah responsif gender?

Apakah kerangka pemantauan mencakup indikator gender yang dapat diukur sesuai dengan bentuk 
intervensi? 

Jika hanya indikator umum yang dimasukkan, apakah ada indikator khusus yang dapat disarankan?

Apakah sumber daya yang memadai telah disediakan untuk kegiatan gender yang diusulkan?

Apakah ada peluang kegiatan spesifik gender yang bisa diusulkan selain kegiatan 'umum' dalam proyek?

Apakah kegiatan khusus untuk kesetaraan gender telah disusun di bawah proyek?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sumber: Gender Mainstreaming Made Easy: Handbook for Programme Staff, UNDP, 2013

Setelah checklist di atas diisi, maka penyusun desain proyek dapat mengidentifikasi kelemahan 

dari rancangan desain proyek yang ada dan merumuskan perbaikan yang diperlukan,sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut ini. 

Elemen Dokumen Desain Proyek Catatan/MasukanNo.

Tabel 22. Contoh Hasil Pengisian Checklist

Sumber: Gender Mainstreaming Made Easy: Handbook for Programme Staff, UNDP, 2013

Data terpilah terkait PESK sangat minim. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesenjangan masih perlu diidentifikasi. Rencana 
program yang disusun belum memuat dimensi gender secara detail. 
Sarana untuk analisis gender juga belum digunakan.  

1. Analisis Situasi
(Pertanyaan 1-6)

Strategi yang digunakan dalam penghapusan merkuri di PESK 
secara tidak langsung dapat sekaligus mengatasi isu gender. Namun 
kegiatan yang dilakukan masih perlu melibatkan perempuan lebih 
banyak.

2. Strategi Proyek
(Pertanyaan 7-9)

Kegiatan pelatihan perkebunan sangat membantu peluang kegiatan 
ekonomi lain untuk penambang perempuan. Namun minat para 
penambang perempuan masih rendah.

3. Manajemen
(Pertanyaan 10-11)

Indikator yang disusun belum memperhatikan kebutuhan strategi 
penambang perempuan. Indikator yang disusun masih terlalu umum 
dan perlu disusun ulang dengan bentuk terpilah.

Sumber daya manusia dan material telah siap digunakan dalam PUG 
di sektor PESK. Namun masih terkendala sumber daya finansial 
untuk pengembangan PESK.

4. Hasil dan Indikator
(Pertanyaan 12-14)

5. Pemantauan dan Evaluasi
(Pertanyaan 15)

Kegiatan diprioritaskan untuk penyusunan regulasi di tingkat desa 
dan pendampingan secara terencana untuk penambang 
perempuan. Perempuan juga masih perlu ditingkatkan 
kesadarannya terkait bahaya merkuri.

6. Aktivitas
(Pertanyaan 16)
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Alat 2: Penanda Gender 

Alat ini menggunakan metode skoring untuk menilai kekuatan PUG dalam suatu kegiatan. 

Berikut ini adalah tingkatan skor yang digunakan:

• Skor 3, untuk aktivitas yang mengandung kesetaraan gender sebagai tujuan utama 

• Skor 2, untuk aktivitas yang secara signifikan berkontribusi untuk mencapai kesetaraan 

gender di sektor PESK

• Skor 1, untuk aktivitas berkontribusi terhadap kesetaraan gender, tetapi belum signifikan

• Skor 0, untuk aktivitas yang tidak berkontribusi pada kesetaraan gender

Contoh penggunaan penanda gender disajikan pada tabel berikut ini. 

Alat 3: Identifikasi Kegiatan Responsif/Tidak Responsif Gender 

Alat ini dapat digunakan untuk melengkapi alat kedua (penanda gender). Jika hasil skoring 

menunjukkan skor 0 atau 1, maka termasuk dalam kategori kegiatan tidak responsif gender. Kondisi 

ini bisa diperbaiki agar skornya meningkat menjadi 2 atau 3. Untuk mempermudah proses perbaikan, 

alat bantu tabel sebagaimana disajikan di bawah ini dapat digunakan. 

Kegiatan Skor Keterangan No.

Tabel 23. Contoh Penggunaan Penanda Gender

Keterangan: Tabel penanda gender beserta contohnya dapat digunakan pada tahap pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan ini mendapatkan skor 3 karena memiliki 
tujuan yang langsung berkontribusiterhadap upaya 
kesetaraan gender. 

Kampanye risiko dampak penggunaan 
merkuri terhadap masyarakat rentan dan 
kampanye pengarusutamaan gender.

1.

Kegiatan ini mendapatkan skor 1  karena aktivitas ini 
berkontribusi terhadap kesetaraan gender, tetapi 
belum  signifikan karena belumsecaraeksplisit 
mencantumkan keterwakilan peserta perempuan 
dan laki-laki. 

Pelatihan tentang good mining practice 
bagi pelaku usaha Izin Pertambangan 
Rakyat (IPR).

2.

Kegiatan ini mendapatkan skor 1 karena aktivitas ini 
berkontribusi terhadap kesetaraan gender, tetapi 
belum  signifikan karena belum secara eksplisit 
mencantumkan analisis gender akan dilakukan 
dalam identifikasi yang dilakukan.

Identifikasi kondisi sosial dan ekonomi 
dampak penggunaan Merkuri terhadap 
masyarakat penambang.

2.

Kegiatan ini mendapatkan skor 0 karena tidak 
berkontribusi pada kesetaraan gender (temanya 
umum).

Pelatihan kerajinan untuk remaja.2.

3

1

1

0
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Tidak Responsif Gender Responsif Gender

Tabel 24. Contoh Kegiatan yang Sensitif/Tidak Sensitif Gender

Kegiatan A:
Pengembangan fasilitas permukiman di wilayah PESK 
untuk mendorong kualitas hidup penambang yang 
rentan.

Kegiatan A:
Pengembangan fasilitas permukiman di wilayah PESK 
untuk mendorong kualitas hidup penambang.

Indikator A:
1) Pengembangan fasilitas permukiman di wilayah PESK 

untuk mendorong kualitas hidup keluarga penambang.

2) Mudahnya akses layanan kesehatan untuk perempuan 
penambang.

Indikator A:
Mudahnya akses penambang ke jalur distribusi barang.

Indikator B:
1) Jumlah penambang PESK Desa Logas.

2) Perbandingan peserta laki-laki dan perempuan dalam 
sosialisasi.

Indikator B:
Jumlah penambang PESK Desa Logas.

Kegiatan B:
Pelibatan kelompok penambang yang rentan dalam 
pembuatan regulasi terkait PESK.

Kegiatan B:
Sosialisasi larangan pemanfaatan merkuri di PESK Desa 
Logas.

1) Integrasi Gender di Tahapan Pelaksanaan

Hasil yang diharapkan dari integrasi gender di tahapan perencanaan adalah sebagai berikut:

• Memastikan partisipasi dari laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan proyek dan dalam 

pengambilan keputusan

• Memantau upaya yang sedang dilaksanakan yang memungkinkan perempuan dan laki-

laki mengambil keuntungan dari kesetaraan peluang; dan

• Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk laki-laki, memahami 

alasan dilakukannya upaya memberikan kesetaraan peluang yang tengah dilakukan dan 

memberikan dukungan atas upaya tersebut.

Tahapan pelaksanaan proyek diawali dengan proses penyusunan rencana kerja. Integrasi 

gender dalam tahapan pelaksanaan proyek dapat dibantu dengan alat bantu berupa checklist PUG 

dalam Rencana Kerja. Terdapat tiga komponen dalam checklist rencana kerja proyek di PESK, yaitu: 

persiapan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasi sebagaimana disajikan pada tabel 

berikut ini. 
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No. Pertanyaan

Tabel 25. Checklist PUG dalam Rencana Kerja

Apakah ada kesetaraan partisipasi penambang perempuan dalam perencanaan proyek?

Apakah akan ada rencana berpartner dengan LSM?

Apakah ada jaminan kesetaraan partisipasi penambang perempuan dalam proyek?

Apakah rencana terhubung dengan penanda gender?

Apakah capaian, indikator, dan baseline proyek dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin?

Apakah rencana mendukung penyadartahuan kesetaraan gender di wilayah PESK?

Apakah rencana secara spesifik memuat kegiatan, waktu, dan penanggungjawab proyek?

Apakah ada anggaran untuk analisis gender sebagaimana pengumpulan data terpilah?

Apakah anggaran yang tersedia untuk kegiatan responsif gender di PESK mencukupi?

Apakah ada peluang integrasi pengarusutamaan gender dengan proyek  lain?

Apakah potensi dampak kesetaraan/ketidaksetaraan gender di wilayah PESK telah dinilai?

Upaya mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko negatif terhadap 
gender?

Apakah mekanisme pemantauan sudah responsif gender? Bagaimana caranya?

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2.

3.

Persiapan

Perencanaan dan Penganggaran

Implementasi

Setelah rencana kerja tersusun, maka langkah selanjutnya akan melaksanakan rencana kerja 

tersebut. 

2) Integrasi Gender dalam Pemantauan dan Evaluasi

Hasil yang diharapkan dari integrasi gender di tahapan perencanaan adalah sebagai berikut:

• Teridentifikasinya indikator kualitatif dan kuantitatif yang sensitif gender 

• Memastikan dilakukannya analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin 

• Dievaluasinya pencapaian tujuan terkait gender, hasil dan dampak berbeda yang mungkin 

ditimbulkan proyek terhadap perempuan dan laki-laki, dan hubungan kekuasaan di antara 

keduanya

• Memastikan adanya keseimbangan gender dalam tim evaluasi 

• Terintegrasinya evaluasi dampak terhadap kesetaraan gender dalam kerangka acuan 

evaluasi.
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Dalam setiap tahapan integrasi gender dalam siklus proyek, perlu dipastikan adanya 

partisipasi pemangku kepentingan yang setidaknya mencakup LSM, kelompok perempuan; Institusi 

Pemerintah; Universitas; dan Sektor Swasta. 

Proyek Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small Scale Gold 

Mining (ASGM) Sector: Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s ASGM 

Project (GOLD-ISMIA) dilaksanakan sejak tahun 2018 sebagai upaya untuk mengurangi/

menghilangkan penggunaan merkuri pada sektor PESK dengan memberikan bantuan 

teknis, transfer teknologi, pembentukan kemitraan, dan pendampingan terhadap jasa 

layanan keuangan untuk mendapatkan akses peralatan pengelolaan emas tanpa merkuri. 

Strategi pengarusutamaan gender dalam proyek GOLD ISMIA diawali dengan melakukan 

pemetaan gender yang menghasilkan isu gender strategis, antara lain: yaitu: (i) Pengakuan 

dan penguatan perempuan sebagai pengambil keputusan; (ii) Pengaturan PESK; (iii) 

Penguatan kapasitas tentang gender awareness pada tokoh kunci; (iv) Mendorong 

pengembangan teknologi penambangan skala kecil yang bebas merkuri dan sensitif 

gender; (v) Fasilitasi terbentuknya kelembagaan ekonomi afinitas perempuan di tingkat 

komunitas 

Selanjutkan, isu gender strategis ini diintegrasikan di setiap komponen program, yang 

mencakup: 

1) Penguatan kelembagaan dan kerangka kebijakan/peraturan untuk PESK tanpa 

merkuri.

2) Pembentukan sistem pembiayaan dan jasa layanan keuangan untuk mendukung 

pembeliaan peralatan pengelolaan emas tanpa merkuri

3) Peningkatan kapasitas teknis PESK melalui bantuan teknis, transfer teknologi, 

dan dukungan terhadap formulasi

4) Pengawasan dan evaluasi, penyadartahuan serta menemukan dan 

menyebarluaskan pengalaman, proses pembelajaran dan praktik-praktik yang 

terbaik di lapangan.

BOKS 3 | Integrasi Gender dalam Proyek Gold ISMIA
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Untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender, proyek GOLD ISMIA menyusun 

Gender Action Plan. Contoh kegiatan yang dirumuskan dalan Gender Action Plan, antara 

lain: 

1. Pengembangan Desa Responsif Gender di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Penyusunan Pedoman PUG di Sektor PESK

3. Webinar terkait tema pembiayaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman 

para penambang (termasuk penambang perempuan)

4. Pemberdayaan penambang perempuan di Kabupaten Kuantan Singingi

5. Penyusunan modul gender untuk komunitas

6. Pembuatan video dengan tema “Pengarusutamaan Gender di Sektor PESK”
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Pemerintah memiliki peran dalam 
merumuskan kebijakan PESK yang 
responsif gender, terutama untuk 
menghapuskan penggunaan merkuri 
serta menjamin pemerataan manfaat 
untuk seluruh masyarakat.

Sumber foto: Gold Ismia Project
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4.1. Pembagian Peran Pemangku Kepentingan 

Pengarusutamaan gender di sektor PESK merupakan strategi multi 

sektor yang membutuhkan beragam pemangku kepentingan untuk 

terlibat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah Desa 

memiliki peran dalam mengupayakan PESK berizin yang bebas merkuri 

dan responsif gender sesuai dengan kewenangannya masing-masing, 

sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.   
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No. Instansi Peran

Tabel 26. Peran Pemangku Kepentingan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

Pemberdayaan penambang perempuan dan 
perlindungan keluarga penambang.

1.

Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. Formalisasi PESK Belum  Berizin dan penerbitan izin 
pertambangan rakyat.

2.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembinaan pelestarian lingkungan terhadap 
penambang berizin agar tidak berdampak terhadap 
perempuan, anak-anak, keluarga dan masyarakat. 
pada umumnya.

3.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Penggunaan teknologi non merkuri dalam PESK yang 
responsif gender.

4.

Pemerintah Daerah Provinsi, mencakup:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

b. Dinas Lingkungan Hidup.

c. Dinas ESDM. 

•  Penyusunan RAD-PPM Provinsi yang responsif 
gender dan efektivitas pemantauan dan evaluasi 
rencana aksi.

•  Pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota. 

5.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mencakup:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak.

b. Dinas Lingkungan Hidup.

•  Penyusunan RAD-PPM Kabupaten yang responsif 
gender dan implementasinya yang selaras dengan 
pemerintah provinsi.

•  Pembinaan terhadap Pemerintah Desa. 

6.

Pemerintah Desa. Penyusunan kebijakan Desa yang berkaitan dengan 
PPM, penyadartahuan masyarakat Desa tentang 
bahaya merkuri  dan penyadartahuan terkait 
kesetaraan gender di sektor PESK.

7.

4.2. Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan ini mengacu pada Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah, yaitu:

•  Pasal 9,10, 11 Permendagri No 67 Tahun 2011 memandatkan Pemerintah Provinsi untuk 

membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai oleh 

Kepala BAPPEDA dan beranggotakan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
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(OPD). Sedangkan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan 

sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. Salah satu tugas dari Pokja PUG adalah menyusun 

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi yang berisi antara lain rencana aksi terkait 

dengan: (i) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; (ii) PUG dalam siklus 

pembangunan di daerah;

•  Pasal 14, 15, 16 Permendagri No 67 Tahun 2011 memandatkan Pemerintah Kabupaten/Kota 

untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang diketuai 

oleh Kepala BAPPEDA dan beranggotakan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD). Sedangkan Kepala OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan 

sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. Salah satu tugas dari Pokja PUG adalah menyusun 

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota yang berisi antara lain rencana aksi 

terkait dengan: (i) PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; (ii) PUG dalam 

siklus pembangunan di daerah;

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2011, bahwa pelaksanaan PUG di sektor PESK menjadi 

bagian dari pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan mekanisme pelaksanaan 

dijelaskan berikut ini. 

1. Membentuk Tim Pelaksana 

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor PESK membutuhkan sumber daya yang 

berkomitmen dan berkompeten sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Di tingkat provinsi, 

kabupaten/kota perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengarusutamaan Gender di Sektor PESK yang 

terdiri dari OPD yang disebutkan pada tabel di atas. Sedangkan di tingkat Desa, Tim Pelaksana 

dapat dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada. 

Berikut ini contoh dokumen pembentukan tim pengarusutamaan gender untuk mengatasi isu 

anak-anak di sektor PESK di tingkat Desa. Tim ini dibentuk dalam rangka mendukung pembangunan 

Desa Responsif Gender di lokasi pertambangan rakyat.
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Gambar 15. Dokumen Pembentukan Tim Pelaksana Integrasi Gender

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA LOGAS HILIR

KECAMATAN SINGINGI
Alamat: Jl. Jend. Sudirman Desa Logas Hilir Kode Pos 29563

Menimbang: a. bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang  
memiliki peran strategis dan mempunyai sifat dan ciri khusus yang diharapkan menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, maka perlu dilindungi dan 
dipenuhi hak-haknya;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Desa Logas Hilir tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa 
Responsif Gender dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Desa Logas Hilir 
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Nomor 3277);

 2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO concvention No. 182  
Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms
of Child Labour. 

 3.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik.

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7)  dst..

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 

KESATU: Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Responsif Gender Dalam Sektor Pertambangan 
Emas Skala Kecil Desa Logas Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA: Forum Anak Desa Responsif Gender Dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Desa 
Logas Hilir bertugas:
a. Memfasilitasi anak di Desa Logas Hilir untuk menyalurkan aspirasinya;
b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak terutama 

dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK);
c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa 

Responsif Gender dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Desa Logas Hilir;
d. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan 

hak-hak anak; dst

KETIGA: Forum Anak Desa Responsif Gender Dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Desa 
Logas Hilir dalam menjalankan tugas akan menyelenggarakan fungsi sebagai:
a. Wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Wahana untuk menggali potensi anak penambang emas dalam mengembangkan kreasi dan 

inovasi.
c. Wahana komunikasi dan interkssi anak di Desa Responsif Gender Dalam Sektor 

Pertambangan Emas Skala Kecil Desa Logas Hilir.
dst....
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2. Menyusun rencana aksi 

Setelah ditetapkan tim pelaksana, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi 

pengarusutamaan gender di sektor PESK. Penyusunan rencana aksi PUG sektor PESK disesuaikan 

dengan kebutuhan dan momentum yang ada. Misalnya:

a. Jika pemerintah provinsi sedang dalam proses menyusun kebijakan terkait pertambangan 

rakyat maka rencana aksi difokuskan untuk mengawal proses integrasi gender dalam 

kebijakan. 

b. Jika provinsi/kabupaten/kota sedang dalam proses menyusun RAD-PPM, maka rencana 

aksi difokuskan untuk mengawal proses integrasi gender dalam RAD-PPM

c. Jika provinsi/kabupaten/kota sudah memiliki peraturan kepala daerah tentang RAD-PPM, 

maka rencana aksi difokuskan untuk melakukan pendampingan agar kegiatan-kegiatan 

dalam RAD-PPM bisa responsif gender di dalam pelaksanaannya. 

Setelah rencana aksi disusun, maka langkah selanjutnya adalah berbagi peran antar anggota 

tim (siapa melakukan apa), menyusun jadwal pelaksanaan dari rencana aksi tersebut yang disertai 

dengan rincian kebutuhan anggarannya. 

3. Pelaksanaan rencana aksi 

Setelah rencana aksi PUG sektor PESK tersusun, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 

oleh Tim Pelaksana adalah melaksanakan rencana aksi ini. Dalam rangka menjaga komitmen 

anggota tim dan memantau kemajuan pelaksanaan rencana aksi, Tim Pelaksana perlu melakukan 

koordinasi reguler. 

Dengan adanya koordinasi yang terjadwal, tim pelaksana dapat memastikan implementasi 

pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan melihat perkembangan pengarusutamaan gender di 

lokasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan berbagai media yang sesuai dengan kondisi lokasi 

PESK. Model koordinasi tim pelaksana bisa dilaksanakan melalui koordinasi formal dan informal, 

termasuk dengan memanfaatkan media teknologi informasi seperti rapat online, WhatsApp Group 

atau media lain yang bisa digunakan secara mudah, murah dan cepat. 
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Gambar 16. Contoh Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Sektor PESK di Tingkat Desa

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
Nomor: Kpts. 48/11/2021

TENTANG 
DESA RESPONSIF GENDER DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL

PROGRAM PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan 
pada setiap desa diperlukan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan desa.

                          b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwujudkan melalui pengintegrasian 
program dan kegiatan desa responsif gender dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil 
(PESK) dapat terimplikasi dalam sebuah payung agar program pengurangan dan 
penghapusan merkuri dapat dilaksanakan dengan jelas, benar, dan terukur.

                          c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Responsif Gender Dalam Sektor 
Pertambangan Emas Skala Kecl (PESK).

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Nomor 3277);

                          2. Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai 
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836).

                          3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik .

                          4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7)  dst..

Memperhatikan:  Tinjauan Teknis (Technical Review) Pembentukan Desa Responsif Gender dalam Sektor 
                                 Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). 

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 
KESATU: Desa Responsif Gender Dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Program Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi.

KEDUA: Desa Logas dan Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi sebagai desa model Desa Responsif 
Gender dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA: Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dapat memenuhi Prasyarat 
Pengarusutamaan gender antara lain: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data 
terpilah, alat analisis. Dan partisipasi masyarakat serta memfasilitasi indikator Desa Responsif 
Gender dalam sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) meliputi

                              a. 50 (lima puluh) % perangkat Desa adalah perempuan.
                              b. Data gender disediakan dan menjadi bagian dari informasi Profil Desa.
                              c. 100 (seratus) %  Peraturan Desa dilengkapi dengan dokumen analisis gender.
dst....
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4. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah rencana aksi terlaksana, maka Tim pelaksana juga perlu melaksanakan evaluasi 

dengan menggunakan pendekatan yang partisipatif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

capaian rencana aksi, kendala yang dihadapi, pembelajaran maupun rekomendasi perbaikan untuk 

rencana aksi selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pelaksana diahrapkan dapat merumuskan 

inovasi untuk mengatasi kendala atau mengembangkan strategi integrasi gender dalam rangka 

meningkatkan efektivitas integrasi.

4.3 Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Pedoman

Agar Pedoman Pengarusutamaan Gender Sektor PESK ini terlaksana dengan baik, dibutuhkan 

beberapa komponen penting yang menjadi kunci keberhasilan. Komponen tersebut adalah:

1. Komitmen Instansi Pelaksana 

Pimpinan instansi/lembaga yang memiliki peran dalam pengurangan merkuri dan PUG 

di sektor PESK menjadi kunci dalam pelaksanaan pedoman ini. Komitmen ini dituangkan dalam 

bentuk penyediaan SDM yang ditugaskan masuk menjadi bagian dari Tim Pelaksana, kebijakan dan 

anggaran untuk melaksanakan kegiatan PUG di sektor PESK. 

2. Menentukan Target 

Dalam pelaksanaan pedoman ini, rencana aksi yang disusun perlu menetapkan target yang 

jelas, terukur dan realistis untuk dapat dicapai. Sebagai contoh, target dari rencana aksi, antara lain:

a.  terintegrasinya isu gender strategis sektor PESK dalam kebijakan terkait pertambangan 

rakyat; 

b. terintegrasinya isu gender strategis sektor PESK dalam Peraturan Kepalada Daerah 

tentang RAD-PPM;

c. Terintegrasinya isu gender strategis sektor PESK dalam RPJM Desa. 

3. Peran dan Kerjasama
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Tim Pelaksana adalah penggerak utama dari pelaksanaan pedoman pengarusutamaan 

gender di sektor PESK ini. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sektor PESK, Tim 

Pelaksana perlu mengajak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi berdasarkan peran dan 

kemampuan yang dimiliki, baik dari lembaga masyarakat, akademisi, media, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, dan lain sebagainya. Peran dan kerjasama pemangku kepentingan menjadi penting 

dilakukan untuk menjamin efektivitas kegiatan. 

4. Pelibatan Pakar Gender

Pelibatan pakar gender perlu diupayakan melalui upaya meningkatkan kapasitas tim pelaksana 

tentang analisis gender dan strategi pengarusutamaan gender. maupun saat pelaksanaan kegiatan 

di lapangan. 

 5. Memahami Proses Pelaksanaan

Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi, bukan program atau kegiatan. Kendati 

demikian dalam pelaksanaannya membutuhkan intervensi pada kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Misalnya pelaksanaan kegiatan pelatihan tentang good mining practice bagi pelaku usaha Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), maka bagaimana pelaksanaannya memperhatikan akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat bagi semua kelompok masyarakat, laki-laki dan perempuan. Dalam pedoman 

ini terdapat tahapan-tahapan dan langkah yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaannya 

efektif untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi. 

6. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam pedoman ini disajikan tahapan dan langkah dalam melakukan evaluasi strategi 

pengurangan merkuri dan PUG. Tim pelaksana PUG perlu melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman ini. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka 

melihat capaian pelaksanaan kegiatan. Apakah mereka memahami PUG? Apakah mereka mau 

memperdalam gender assessment yang dilakukan? Waktu pertemuan dan cara mengorganisasi 

peserta yang efektif dan efisien akan memberikan dampak yang signifikan. Tahap ini penting untuk 

melihat sejauh mana target pelaksanaan tercapai. 
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7. Sumberdaya dan Sarana

Ketersediaan sumber daya dan sarana dalam pelaksanaan pedoman ini, menjadi hal yang 

penting. Dalam pelaksanaan pedoman ini perlu memperhatikan tujuan, target dan anggaran yang 

dibutuhkan. Perumusan kegiatan disesuaikan dengan peran dan kewenangan yang dimiliki oleh 

masing-masing instnasi/lembaga untuk dapat mengoperasionalkan pedoman ini. 
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