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Analisa Pasar Emas pada Sektor Pertambangan 

Emas Skala Kecil (PESK) 
 
 
1. Ringkasan Eksekutif 
 
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) merupakan sumber pekerjaan dan penghasilan yang 
cukup penting di hampir seluruh provinsi di Indonesia.  Namun di samping memiliki potensi 
yang cukup besar, PESK juga merupakan sumber pencemaran yang berdampak pada kesehatan 
manusia, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Salah satu masalah di PESK adalah 
penggunaan merkuri yang cukup masif dalam mengekstrak emas. 
 
Aktivitas di PESK tidak terlepas dari harga emas baik di tingkat lokal maupun di tingkat 
nasional dan dunia.  Di samping harganya yang fluktuatif, proses pengolahan dan rantai tata 
niaga merupakan faktor lain yang menentukan harga emas yang diterima penambang. Hal ini 
tampak dalam pengamatan di beberapa lokasi PESK seperti di Tatelu dan Tobongon (Sulawesi 
Utara), Parenggean (Kalimantan Tengah), Kulon Progo (Jogjakarta), Selong (Lombok Timur), 
Sekotong (Lombok Barat), Galao/Tobelo (Halmahera Utara), Halmahera Selatan, Kuantan 
Singingi (Riau), dan Hulawa (Gorontalo Utara). 
 
Data menunjukkan, harga emas di lokasi PESK lebih rendah daripada harga emas domestik 
maupun harga emas dunia. Semakin panjang rantai tata niaga, semakin rendah harga yang 
diterima penambang dibandingkan harga emas domestik maupun dunia.  Dalam setiap tahap, 
pelaku pengumpul / pedagang akan mengurangi sekitar 10% dari harga pasaran, dan ini 
menjadi bagian dari keuntungan pengumpul / pedagang perantara. 
 
Rendahnya kadar emas yang dijual penambang juga mempengaruhi pendapatan penambang.  
Di Tatelu, Tobongon, Parenggean, dan Tobelo/Galao kadar emas yang dijual penambang rata-
rata sekitar 70%. Ini berarti penambang akan menerima 70% dari harga pasaran saat itu.  
Kehadiran PT. Antam Resourcindo yang melakukan kerjasama dengan Koperasi Batu Emas di 
Tatelu merupakan langkah awal membawa emas PESK ke pasar dengan harga yang lebih baik. 
 
Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan penambang adalah cara penentuan kadar emas 
yang dilakukan tradisional dan berbeda-beda di tiap lokasi PESK. Penambang akan percaya 
saja kadar emas yang disebutkan oleh pengumpul / pedagang karena penambang tidak mengerti 
dan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah ada.  Beberapa pengumpul kecil di Parenggean 
bahkan menentukan kadar emas hanya dengan cara melihat secara langsung warna bullion 
(emas kotor dari pengolahan). 
 
Tidak ada standar baku untuk menentukan kadar emas di lokasi PESK.  Pengumpul baik yang 
berskala kecil maupun besar di lokasi PESK menjadi pelaku utama yang menentukan harga 
emas bagi penambang.  Mereka akan menentukan kadar kemurnian emas berdasarkan cara 
mereka dan mengambil keuntungan dari selisih harga pasaran pedagang besar atau harga 
domestik dan dunia dengan harga pembelian emas dari para penambang.
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2. Latar Belakang dan Masalah 
 
Beberapa tahun terakhir ini, Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) yang sebelumnya disebut 
sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadi sorotan banyak pihak terutama setelah 
adanya 7 (tujuh) Instruksi Presiden terkait penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat 
yang disampaikan dalam rapat terbatas Kabinet pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 
(Tempo.co, 2017). Salah satu instruksi beliau adalah “melarang dan menghentikan penggunaan 
merkuri pada pertambangan tradisional”. 
 
Kegiatan PESK merupakan sumber pendapatan yang penting di hampir semua provinsi di 
Indonesia. Potensi pengembangan PESK cukup besar terutama di wilayah terpencil di mana 
hanya terdapat sedikit peluang kegiatan ekonomi yang tersedia. Pemerintah Indonesia 
memperkirakan produksi emas PESK pada tahun 2012 adalah antara 65 sampai 135-ton, yang 
bernilai kurang lebih 2.5 miliar dollar Amerika (Yuyun Ismawati, 2014 dalam AGC, 2016). 
Artisanal Gold Council (AGC) memperkirakan bahwa kegiatan PESK, termasuk 
pertambangan dan pengolahan, secara langsung menyediakan mata pencaharian bagi 1 juta 
orang baik laki-laki maupun perempuan dengan 5 juta orang lebih yang bekerja pada sektor 
sekunder di sekitar PESK. 

 
Sebaran lokasi PESK di Indonesia mencapai 152 kabupaten di 31 provinsi (KESDM, 2016), 
dan berdasarkan baseline Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 
(RAN-PPM) 2019, jumlah sebaran lokasi PESK telah mencapai 180 kabupaten. Terlepas dari 
potensi pengembangannya, PESK juga merupakan sumber pencemaran yang berdampak pada 
manusia, sosial, dan lingkungan hidup. Salah satu masalah yang paling serius di PESK adalah 
penggunaan merkuri / air raksa dalam mengekstrak emas. 
 
Logam merkuri dihasilkan dari bijih sinabar (HgS), yang mengandung unsur merkuri antara 
0,1% - 4%. Logam cair inilah yang kemudian digunakan oleh manusia untuk bermacam-
macam keperluan, seperti untuk menambal gigi, alat kesehatan seperti termometer, kosmetik, 
dan banyak senyawa-senyawa merkuri yang digunakan sebagai disinfektan, pestisida, bahan 
cat, anti septik, baterai kering, fotografi, industri kayu dan tekstil serta pada proses pengolahan 
di tambang emas. Merkuri juga digunakan dalam kegiatan produksi gas klor dan soda kaustik, 
serta dalam industri pulp, kertas, dan baterai. 
 
Merkuri bersifat sangat toksik sehingga penggunaan merkuri dalam berbagai industri dan 
kegiatan sebagaimana tertuang dalam RAN-PPM perlu dikurangi atau dihapus, termasuk 
dalam industri farmasi, alat kedokteran, kedokteran gigi, industri pertanian, industri baterai, 
dan lampu fluoresence.  Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), 
penggunaan atau pemakaian merkuri pada PESK diperkirakan sekitar 1.400 ton/tahun sehingga 
menjadi sektor permintaan terbesar secara global. Penggunaan merkuri pada pemilahan emas 
ini disebut dengan proses amalgamasi dan 25% - 30% merkuri yang ditambahkan dalam proses 
ini terbuang ke media lingkungan hidup.  Sektor ini menghasilkan 12% - 15% dari emas dunia. 
Dengan demikian, di satu sisi, pertambangan emas rakyat merupakan mata pencaharian bagi 
jutaan orang namun di sisi lain menjadi sumber pencemaran merkuri yang utama. 
 
Dampak penggunaan merkuri terhadap penambang PESK di Indonesia dapat dilihat dari 
beberapa penelitian di antaranya penelitian terhadap penambang PESK di Cisarua Bogor tahun 
2014 oleh Arif Sumantri, dkk., yang menemukan bahwa terdapat akumulasi logam merkuri 
dalam sampel rambut pekerja PESK (waktu itu disebut sebagai Pertambangan Emas Tanpa Izin 
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/ PETI) sebanyak 60% dari jumlah sampel yang mengalami keracunan lebih dari 2 ppm atau 
melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan oleh WHO. 
 
Penelitian paparan merkuri pada PESK di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah tahun 
2011, oleh Mutiara Soprima, dkk., menemukan bahwa kadar merkuri udara rata-rata di wilayah 
penambang maupun wilayah non-penambang telah melebihi standar WHO untuk pemukiman 
yaitu 1,0 – 2,0 mg/m3 maupun untuk tempat kerja yaitu 0,05 mg/m3. Kadar merkuri rata-rata 
di udara wilayah penambang lebih tinggi dan mempunyai risiko bagi penambang terhadap 
gangguan saraf 2,6 kali dibanding dengan penambang yang tinggal di wilayah non-penambang. 
Pemilahan emas pada pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan merkuri. 
 
Berdasarkan Laporan Kampanye Bebas Merkuri International Persistence Organic Pollutants 
Elimination Network (IPEN) tahun 2013 yang dilakukan di Indonesia, tercatat bahwa jumlah 
titik rawan PESK meningkat dua kali lipat dalam enam tahun terakhir yang disebabkan oleh 
tingginya harga emas saat itu. Tercatat di Indonesia pada tahun 2010, terdapat 900 hotspot yang 
terdiri dari kurang lebih 250.000 penambang. Isu-isu mengenai pertambangan emas sangat erat 
kaitannya dengan penggunaan merkuri, hal tersebut terkait dengan proses pengolahan emas 
yang menggunakan amalgamasi dengan merkuri. Meningkatnya investasi para pengusaha 
emas yang dipicu oleh tingginya harga emas di berbagai tempat berdampak pada maraknya 
perdagangan merkuri secara ilegal. 
 
Kasus tingginya pencemaran dan keracunan merkuri yang terkenal adalah di Teluk Minamata, 
Jepang.  Akibat dampak yang cukup hebat terutama pada kesehatan manusia, membuat dunia 
internasional sadar akan pentingnya suatu kesepakatan bersama mengenai pengelolaan 
merkuri.  Pada bulan Oktober 2013 di Kota Kumamoto, Jepang telah disepakati suatu 
perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan 
hidup dari emisi dan lepasan merkuri, yaitu Konvensi Minamata tentang Merkuri.  Konvensi 
ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan dari emisi 
lepasan merkuri dan senyawa merkuri yang disengaja sebagai akibat kegiatan manusia.  
Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Minamata 
tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah 
merkuri. 
 
Selanjutnya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri.  Sebagai 
negara yang telah meratifikasi Konvensi Minamata, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi 
Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) pada 4 bidang prioritas; 
Kesehatan, Energi, Manufaktur, dan PESK yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 21 
Tahun 2019. Dan kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional 
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.  
 
Di samping adanya masalah dalam penggunaan merkuri dalam proses pengolahan emas, 
masalah lain yang dihadapi penambang di PESK adalah harga emas yang cenderung fluktuatif 
yang dapat terjadi karena krisis global, inflasi, perubahan suku bunga, nilai tukar dollar AS, 
dan permintaan perhiasan dan industri.  Hal ini dirasakan terutama oleh penambang-
penambang yang bekerja langsung di penggalian dan pengolahan yang mempengaruhi 
pendapatan mereka.  Kondisi ini diperparah dengan proses pengolahan yang kurang efisien.  
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Untuk menunjang upaya-upaya pemecahan masalah ini, titik awal menjadikan usaha PESK 
menjadi lebih baik adalah memastikan PESK menjadi usaha yang formal dan memiliki legalitas 
yang jelas, sehingga segala daya dan upaya yang dilakukan untuk mengangkat PESK menjadi 
lebih baik, dapat diterima oleh semua pihak baik di dalam negeri maupun global. 
 
 
3. Metode Pengumpulan Data dan Analisa 
 
Untuk analisa ini, data-data dan informasi pengamatan diambil langsung dari beberapa lokasi 
PESK seperti di Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara dan Tobongon, Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur (Sulawesi Utara); Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur 
(Kalimantan Tengah); Kulon Progo, Jogjakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta); Selong, 
Lombok Timur dan Sekotong, Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat); Tobelo/Galao, 
Halmahera Utara (Maluku Utara), Halmahera Selatan, Kuantan Singingi (Riau), dan Hulawa 
(Gorontalo Utara). 
 
Data-data dan informasi diperoleh dari penambang, pengumpul, maupun toko emas yang ada 
di lokasi, dihubungi baik secara langsung maupun melalui telepon ke kontak yang ada di lokasi.  
Lokasi-lokasi yang dianalisa di atas merupakan lokasi-lokasi yang berhasil dikumpulkan 
datanya, sementara beberapa lokasi tidak dapat dianalisa karena minimnya data dan informasi 
yang diperoleh. 
 
Pengumpulan data dilakukan pada masa pandemi corona dan ini bisa berpengaruh terhadap 
analisa harga yang terjadi di tiap lokasi. Sulit sekali mendapatkan harga yang terjadi sebelum 
Maret 2020 di mana wabah corona mulai terjadi.  
 
Untuk keperluan analisa dalam kajian ini, harga lapangan dengan kadar1 yang berbeda-beda 
dikonversi menjadi emas murni 99.99% dan digali lebih dalam terjadinya fluktuasi serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya yang terjadi baik di lokasi penambangan, di tingkat nasional / 
domestik, dan di tingkat internasional / spot.  Untuk domestik, digunakan data-data dari 
“Antam Buy Back” dan untuk spot digunakan sumber harga spot dari https://goldprice.org-
price-history.html. 
 
Harga emas di tiap lokasi berbeda-beda tergantung kadar emasnya.  Untuk analisa, kadar dan 
harga ini dikonversi menjadi kadar dan harga emas murni, selanjutnya dianalisa fluktuasi dan 
korelasinya dengan harga domestik dan harga global, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 
 
Faktor kedekatan dengan kontak lokal sangat penting dalam pengumpulan data dan informasi.  
Sulit mendapatkan data dan informasi apabila hubungan dengan kontak lokal belum terlalu 
dikenal. Kontak lokal baik dari penambang, pengumpul, maupun toko sangat tertutup 
memberikan informasi apabila tidak dikenal atau orang baru. Satu atau dua kali mereka akan 
memberikan informasi, itupun terbatas, dan kemudian mereka akan menutup diri.  
 
 

 
1 Kadar dalam tulisan ini merujuk pada penyebutan di lokasi baik oleh penambang maupun oleh pengumpul 
yang menunjukkan kemurnian emas yang diperjualbelikan di lokasi.  Penambang dan pengumpul tidak pernah 
menggunakan sebutan ‘daya tangkap” atas persentase emas yang diperjualbelikan. 
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4. Tinjauan Pasar dan Harga Emas 
 
Di tengah situasi pandemi korona (COVID-19) saat ini yang membuat perekonomian nasional 
maupun banyak negara di dunia mengalami penurunan atau menuju resesi, sebaliknya harga 
emas tidak berpengaruh dan bahkan meningkat dan memberikan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekspor Indonesia. Sepanjang Juli 2020, pertumbuhan ekspor Indonesia secara 
bulanan tertopang oleh meningkatnya harga emas dunia. 
 
Nilai ekspor Indonesia pada Juli 2020 naik 14,33 persen dibandingkan bulan sebelumnya 
menjadi 13,73 miliar dollas AS. Berdasarkan jenis komoditasnya, ekspor nonmigas naik 13,86 
persen secara bulanan menjadi 13,03 miliar dollar AS. 
 
Kelompok komoditas logam mulia dan perhiasan / permata menduduki peringkat pertama 
dalam hal peningkatan ekspor nonmigas. Ekspor kelompok komoditas ini pada periode Juni - 
Juli meningkat 452,7 juta dollar AS. Harga emas dunia mempengaruhi kinerja ekspor 
komoditas tersebut (Paschalla Judith, 2020).  Harga emas per 31 Juli 2020 mencapai 63,17 
dollar AS per gram, sebelumnya harga emas pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar 56,94 dollar AS 
per gram.  Ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10,94 persen. 
 
Sementara itu harga emas di lokasi PESK cukup bervariasi dan tergantung dari kadar 
kemurniannya.  Harga emas di tingkat lokal banyak ditentukan oleh pembeli / pengumpul atau 
toko emas dan mengacu ke harga pasar domestik dan internasional dengan kadar kemurnian 
99,99%.  Di lapangan didapatkan harga emas dengan kadar kemurnian bervariasi mulai dari 
65% - 99%, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut: 
 
Tabel 1. Harga Emas Di Beberapa Lokasi PESK (Rp/gram). 
 

Lokasi Tanggal Kadar Toko Lokal Pengumpul 
     
Tatelu, Sulawesi Utara 30 Mar 2020 99% 817.000 - 
 10 Apr 2020 70% - 600.000 
 14 Apr 2020 70% - 600.000 
 17 Apr 2020 70% - 560.000 
 27 Apr 2020 99% - 780.000 
 09 May 2020 90% - 702.000 
 20 May 2020 65% - 514.000 
 02 Jun 2020 60% - 500.000 
 02 Jun 2020 65% - 504.000 
 12 Jun 2020 70% - 560.000 
 01 Jul 2020 99% - 805.000 
 21 Jul 2020 75% - 595.000 
 02 Aug 2020 65% - 550.000 
 14 Aug 2020 99% - 1.057.000 
     
Tobongon, Sulawesi Utara 08 Apr 2020 - - 800.000 
 10 Apr 2020 70% - 600.000 
 20 Apr 2020 65% - 500.000 
 28 Apr 2020 65% - 400.000 
 06 May 2020 60% - 400.000 
 18 May 2020 60% - 415.000 
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 02 Jun 2020 65% - 490.000 
 12 Jun 2020 65% - 480.000 
 30 Jun 2020 70% - 530.000 
 21 Jul 2020 75% - 590.000 
 03 Aug 2020 75% - 790.000 
 14 Aug 2020 75% - 790.000 
     
Parenggean, 08 Apr 2020 - 816.429 - 
Kalimantan Tengah 10 Apr 2020 68% 573.000 - 
 20 Apr 2020 68% - 575.000 
 27 Apr 2020 69% - 577.000 
 08 May 2020 69% - 569.000 
 21 May 2020 69% - 560.000 
 02 Jun 2020 69% - 554.000 
 12 Jun 2020 69% - 520.000 
 03 Jul 2020 69% - 570.000 
 21 Jul 2020 70% - 500.000 
     
Kulon Progo, Jogjakarta 14 Apr 2020 90% - 700.000 
 21 May 2020 90% - 710.000 
 03 Jun 2020 90% - 700.000 
 12 Jun 2020 90% - 690.000 
 03 Jul 2020 90% - 670.000 
     
Selong, Lombok Timur 14 Apr 2020 99% 800.000 - 
 20 Apr 2020 99% - 800.000 
 28 Apr 2020 99% - 800.000 
 06 May 2020 99% - 800.000 
 21 May 2020 99% - 810.000 
 03 Jun 2020 99% - 800.000 
 11 Jun 2020 99% - 795.000 
 03 Jul 2020 99% - 800.000 
 26 Jul 2020 80% - 750.000 
 05 Aug 2020 91% - 790.000 
     
Sekotong, Lombok Barat 21 May 2020 99% - 800.000 
 03 Jun 2020 99% - 790.000 
 11 Jun 2020 99% - 785.000 
 03 Jul 2020 99% - 800.000 
 26 Jul 2020 80% - 750.000 
 05 Aug 2020 91% - 790.000 
     
Tobelo/Galao, Halmahera 
Utara 

14 Apr 2020 78% - 480.000 

 23 Apr 2020 78% - 650.000 
 28 Apr 2020 72% - 350.000 
 08 May 2020 72% - 300.000 
 21 May 2020 72% - 350.000 
 03 Jun 2020 72% - 340.000 
 11 Jun 2020 72% - 330.000 
 12 Jun 2020 72% - 310.000 
 01 Jul 2020 72% - 300.000 
     



CONSULTANT REPORT 
 

 8 

Hulawa, Gorontalo Utara Mei 2020 80% - 760.000 
 Juni 2020 80% - 720.000 
 Juli 2020 80% - 710.000 
 Agustus 2020 80% - 700.000 

 
 
Harga didapatkan melalui kontak langsung ke penambang, pengumpul, maupun toko emas 
yang dikenal dan dapat dihubungi. Data yang tidak terisi baik pada kolom toko emas maupun 
kolom pembeli / pengumpul mengindikasikan harga tidak diperoleh di kolom tersebut. Di 
beberapa lokasi seperti Kulon Progo, Halmahera Selatan, dan Gorontalo informasi harga sulit 
didapat akibat akses komunikasi yang kurang baik, lokasi yang sulit dijangkau, dan kedekatan 
dengan kontak lokal. 
 
 
5. Analisa Pasar dan Harga Emas 
 
Berdasarkan data-data harga emas yang didapatkan langsung dari lokasi PESK tersebut, Tabel 
1, terlihat bahwa harga selalu berubah dan bisa dikatakan harga berubah setiap hari, bahkan 
harga bisa berubah sampai tiga kali dalam sehari.  Penambang umumnya menjual emas yang 
baru diolah langsung ke pembeli / penampung / pengumpul yang ada di sekitar lokasi 
penambangan. 
 
Para pembeli / pengumpul inilah yang menentukan harga yang diterima penambang ketika 
menjual emasnya.  Mereka akan menganalisa kadar emas dengan cara / metode yang mereka 
gunakan dan berbeda-beda di setiap lokasi.  Rata-rata kadar emas yang dijual penambang 
berkisar antara 60% - 80%, bahkan di beberapa tempat ada yang mencapai 90% - 99% seperti 
di Tatelu, Selong, dan Sekotong. Hal ini tergantung dari proses pengolahan yang dilakukan.  
Menurut keterangan beberapa pengumpul, apabila pengolahan menggunakan merkuri, kadar 
emas yang didapat berkisar antara 60% – 70%, dan apabila pengolahan menggunakan sianida, 
kadar emas yang didapat berkisar antara 80% - 90%2. 
 
Untuk analisa, kadar dan harga yang berbeda-beda di tiap lokasi dikonversi menjadi kadar dan 
harga emas murni, selanjutnya dianalisa fluktuasi dan korelasinya dengan harga domestik dan 
harga global, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
 
5.1 Tatelu, Sulawesi Utara 
 
Dalam rantai tata niaga perdagangan emas di Tatelu terdapat dua skema yang perlu mendapat 
perhatian; yang pertama penambang menjual hasil langsung ke pedagang / pengumpul / daeng 
dan yang kedua penambang yang tergabung dalam koperasi.  
 
Skema pertama dapat digambarkan sebagai berikut:  
 
 

 
2 Beberapa pengumpul dapat menduga proses pengolahan yang dilakukan penambang berdasarkan “kadar” 
yang diperiksa. Menurut mereka, kadar di bawah 70% biasanya diolah dengan merkuri dan kadar di atas 80% 
diolah dengan sianida. Mereka tidak pernah menyebut “daya tangkap” atau “tangkapan”.  
Pengamatan penulis juga menunjukkan hal yang sama seperti dapat dilihat pada Tabel 1, lokasi-lokasi yang 
dominan menggunakan merkuri seperti di Tobongon dan Parenggean, “kadar” emas yang dijual penambang 
rata-rata 60% - 70%. 
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Penambang à Pembeli lokal / Daeng à Pengumpul / Boss / Toko à Pedagang Besar / 
Domestik 
 
Skema kedua dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Koperasi Batu Emas  à  PT. Antam Resourcindo 
 
Skema pertama merupakan skema tradisional yang telah berlangsung lama dan eksis selama 
bertahun-tahun.  Skema kedua adalah model baru dan merupakan bentuk kerjasama yang baru 
dirintis yang difasilitasi oleh Yayasan Emas Artisanal Indonesia (YEAI) untuk 
mempertemukan penambang emas skala kecil dengan pasar nasional yang lebih luas dan 
formal.  Kerjasama ini ditandatangani pada Februari 2020 dan masih diperlukan upaya-upaya 
penyesuaian untuk jangka panjang. 
 
Pembeli lokal di Tatelu, Sulawesi Utara, disebut “daeng”, karena kebanyakan dari mereka 
berasal dari Sulawesi Selatan.  Jumlahnya cukup banyak sekitar 20-an orang dan beberapa 
daeng adalah perempuan.  Mereka membangun pondok-pondok kecil di sekitar lokasi tambang 
sehingga penambang yang ingin menjual emas yang baru didapat dari pengolahan cukup 
mudah menemukan mereka.  Para “daeng” inilah yang menentukan harga yang diterima 
penambang ketika menjual emasnya.  Daeng akan menganalisa kadar emas yang dibawa 
penambang dengan sedikit perlakuan/proses menggunakan bahan kimia (dengan larutan asam 
sulfat). Ada juga beberapa daeng yang menggunakan metode timbang air untuk mengukur 
kadar emas.  
 
Umumnya kadar emas yang dijual langsung oleh penambang berkisar antara 60% - 90%.  
Daeng menentukan harga berdasarkan harga yang telah disepakati oleh seluruh daeng yang ada 
di lokasi atau ada juga yang berlangganan melalui SMS ke 96788, kemudian harga disesuaikan 
dengan kadar yang diuji dan ditetapkan oleh para daeng sendiri. Di sini terlihat ada yang perlu 
dicermati dalam penentuan kadar dan harga yang ditetapkan oleh daeng. Daenglah yang 
menentukan kadar dan harga emas serta membayar dengan perhitungan kadar yang didapat 
tanpa memperhitungkan campuran logam lain yang memiliki nilai tambah seperti perak dan 
tembaga. Ketentuan lain dari daeng adalah bahwa kadar emas yang diakui daeng maksimal 
99,20%, artinya kadar emas mulai dari 99.20% sampai dengan kadar 99.99% akan dihargai 
sama setiap gramnya, harga maksimal pada saat itu. Hal ini menunjukkan keuntungan yang 
didapat para daeng dan sebaliknya kerugian bagi penambang. 
 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Tatelu yang dapat dipantau dapat 
dilihat pada Tabel 2.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Tatelu dengan harga emas 
domestik dan dunia. 
 
Tabel 2. Harga Emas Di Tatelu dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram).  
 

Tanggal Tatelu Antam BB % variance Spot % variance 
      
30 Mar 2020 810.464 835.100 97% 852.744 95% 
10 Apr 2020 857.143 846.000 101% 882.068 97% 
14 Apr 2020 857.143 843.957 102% 860.000 100% 
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17 Apr 2020 800.000 839.953 95% 846.921 94% 
27 Apr 2020 787.879 838.000 94% 848.255 93% 
09 May 2020 780.000 811.987 96% 809.415 96% 
20 May 2020 790.769 824.000 96% 830.459 95% 
02 Jun 2020 833.333 823.000 101% 798.647 104% 
02 Jun 2020 775.385 823.000 94% 772.590 100% 
12 Jun 2020 800.000 777.000 103% 791.725 101% 
01 Jul 2020 811.492 815.000 100% 811.509 100% 
21 Jul 2020 793.333 863.000 92% 869.284 91% 

02 Aug 2020 846.154 927.000 91% 919.362 92% 
14 Aug 2020 1.065.524 930.000 115% 932.785 114% 

 
Dari data harga emas di Tatelu ini dapat dilihat fluktuasi harga sejak bulan Maret sampai 
dengan Agustus 2020.  Harga terendah terjadi pada tanggal 2 Juni 2020 sebesar Rp 
775.000/gram dan harga tertinggi terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp 
1.065.524/gram.  Secara umum harga emas di Tatelu masih di bawah harga Antam dan spot 
dunia, namun harga yang diterima relatif cukup tinggi, di atas 90% dari harga Antam dan harga 
spot. Bahkan pada tanggal 10 April, 4 April, 2 Juni, 12 Juni, 1 Juli, dan 14 Agustus 2020 harga 
emas Tatelu lebih tinggi dari harga emas Antam. Dibandingkan dengan harga emas spot, harga 
emas Tatelu lebih tinggi pada tanggal 14 April, 2 Juni, 12 Juni, 1 Juli, dan 14 Agustus 2020.  
 
Ilustrasi pergerakan harga emas di Tatelu dapat dilihat pada Grafik 1 berikut: 
 
Grafik 1. Pergerakan Harga Emas Di Tatelu Dari Maret Sampai Agustus 2020. 
 

 
Di beberapa waktu pengamatan di bulan April dan Juni harga emas di Tatelu cenderung sama 
dan bahkan pada pengamatan terakhir tanggal 14 Agustus 2020 harga di Tatelu lebih tinggi 
15% dari harga Antam dan 14% dari harga spot dunia. Berdasarkan informasi, peningkatan 
harga ini akibat adanya kekhawatiran dari pengumpul dan toko emas akan kurangnya pasokan 
karena Antam sudah mulai masuk ke lokasi dan menampung langsung dari penambang. 
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Adanya kerjasama PT. Antam Resourcindo (anak perusahaan PT. ANTAM Tbk.) dengan 
Koperasi Batu Emas (koperasi penambang di Tatelu) membawa angin segar bagi penambang 
bahwa hasil produksi mereka mendapat kepastian pembeli dan harga yang lebih baik.  Koperasi 
akan menampung dan mengelola hasil dari penambang dan menjual langsung ke PT. Antam 
Resourcindo dengan harga yang kompetitif.  Sampai saat ini pengiriman emas oleh Koperasi 
Batu Emas ke PT. Antam Resourcindo telah mencapai 519,74 gram dengan nilai Rp 
366.620.191,-.  Di lokasi, PT. Antam Resourcindo melakukan pengukuran kadar emas dengan 
alat timbang air dan selanjutnya emas dibawa ke Jakarta untuk diuji lagi di laboratorium. 
 

 
Kekhawatiran akan pasokan emas dari penambang semakin berkurang, mendorong pengumpul 
dan toko emas menaikkan harga beli mereka dan ini menyebabkan harga emas di tingkat 
penambang lebih tinggi daripada harga emas domestik dan dunia.  Namun hal ini diperkirakan 
tidak akan berlangsung lama. 
 
Informasi lain yang mempengaruhi kenaikan harga emas di Tatelu adalah adanya permintaan 
dari toko emas untuk diolah menjadi perhiasan dengan nilai jual yang lebih tinggi.  Toko emas 
berani membeli sedikit di atas harga Antam maupun spot karena toko emas mendapat 
keuntungan yang lebih besar, di antaranya; 

(1) keuntungan dari logam campuran yang bernilai seperti perak dan tembaga yang akan 
terlepas saat proses peleburan; 

(2) karat emas perhiasan lebih rendah (22 karat) daripada emas murni (24 karat), dan nilai 
jual perhiasan lebih mahal dari pada emas batangan; 

(3) omzet perdagangan emas perhiasan lebih besar daripada emas batangan. 
 
Di Tatelu, penambang sudah mulai menggunakan sianida dalam pengolahannya, terutama 
penambang yang memiliki kemampuan keuangan cukup besar.  Namun masih ada penambang 
yang menggunakan merkuri. Hal ini bisa diketahui dari kadar emas yang dijual.  Menurut 
beberapa daeng, apabila kadarnya sekitar 60% – 70%, bisa diduga pengolahannya 
menggunakan merkuri.  Apabila kadarnya sekitar 80% – 90%, ini biasanya menggunakan 
sianida. 
 
 
 

Gambar1. Pengukuran Kadar Emas Di Tatelu. Gambar 2. Timbang air yang digunakan PT. Antam 
Resourcindo Di Tatelu. 
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5.2  Tobongon, Sulawesi Utara 
 
Rantai perdagangan emas di Tobongon dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Penampung / pengumpul lokal à Toko / Pedagang Besar di Manado 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul kecil à Toko di Kotamobagu 
 
Setelah mendapatkan hasil, penambang menjual emasnya ke pembeli lokal / pengumpul yang 
ada di Tobongon. Beberapa di antara pengumpul ini adalah istri penambang yang membeli 
emas dari penambang yang mendapatkan hasil sedikit..  Pembeli / pengumpul kecil akan 
menjual ke pengumpul yang agak besar di desa atau menjual langsung ke Kotamobagu.  
Pengumpul besar yang ada di Tobongon akan menjual ke pengumpul / pedagang besar di 
Manado yang telah menjalin kerjasama. 
 
Penentuan kadar emas dan harga ditentukan oleh pengumpul dengan metode “jari-jari” dan 
harga disesuaikan dengan harga di Manado pada saat itu.  Berdasarkan keterangan, metode 
jari-jari ini menggunakan model jari di mana pada ujungnya terdapat warna sebagai dasar kadar 
emas. Emas yang diuji akan dicocokkan warnanya dengan warna yang ada di jari-jari, warna 
yang sama dengan jari-jari itulah kadarnya.  Masih dialami kesulitan untuk mendapatkan foto 
metode ini.  Biasanya pengumpul memberikan harga lebih rendah sekitar Rp 50,000 dari harga 
pasar di Manado. 
 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Tobongon yang dapat dipantau 
dapat dilihat pada Tabel 3.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Tobongon dengan harga 
emas domestik dan dunia. 
 
Tabel 3. Harga Emas Di Tobongon dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Tobongon Antam BB % variance Spot % variance 
      

08 Apr 2020 800.000 845.065 95% 867.314 92% 
10 Apr 2020 857.143 846.000 101% 882.068 97% 
20 Apr 2020 769.231 816.008 94% 832.148 92% 
28 Apr 2020 615.385 841.928 73% 838.593 73% 
06 May 2020 666.667 812.925 82% 844.312 79% 
18 May 2020 691.667 831.000 83% 819.167 84% 
02 Jun 2020 753.846 823.000 92% 798.647 94% 
12 Jun 2020 738.462 777.000 95% 791.725 93% 
30 Jun 2020 757.143 814.000 93% 819.042 92% 
21 Jul 2020 786.667 863.000 91% 869.284 90% 

03 Aug 2020 1.053.333 927.000 114% 918.285 115% 
14 Aug 2020 1.053.333 930.000 113% 932.785 113% 

 
Dari data harga emas di Tobongon ini dapat dilihat fluktuasi harga sejak bulan April sampai 
dengan Agustus 2020.  Harga terendah terjadi pada tanggal 28 April 2020 sebesar Rp 
615.385/gram dan harga tertinggi terjadi pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp 
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930.000/gram.  Secara umum harga emas di Tobongon lebih rendah 20% - 30% dari harga 
Antam dan spot dunia.  Ilustrasi pada Grafik 2 berikut menunjukkan hal ini. 
 
Grafik 2. Pergerakan Harga Emas Di Tobongon Dari April Sampai Agustus 2020. 
 

 
 
Penambang mendapatkan harga paling rendah di bulan April – Mei 2020 sekitar 70% - 80% 
dari harga emas domestik dan dunia.  Hal ini terjadi akibat pandemi corona di mana banyak 
pedagang / pengumpul maupun toko perhiasan tidak melakukan pembelian emas karena 
khawatir harga jual akan semakin rendah.  Beberapa pedagang / pengumpul menerima 
pembelian dengan jumlah sedikit dan dengan harga lebih rendah dari harga sebelumnya.  
Penambang karena tidak ada pilihan lain, terpaksa menjual emas dengan harga rendah untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari.  
 
Namun harga meningkat di awal bulan Agustus 2020, lebih tinggi 10% dari harga domestik 
dan dunia. Kejadian ini sama dengan yang terjadi di Tatelu pada bulan Agustus di mana harga 
emas di tingkat penambang lebih tinggi daripada harga domestik dan dunia.  Informasi yang 
didapat di lapangan di samping adanya kekhawatiran kalah bersaing dengan Antam, juga 
karena peningkatan permintaan / demand sehingga harga di Manado meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa kehadiran Antam memberikan alternatif pasar kepada penambang 
sehingga membuat posisi tawar penambang menjadi lebih baik. 
 
5.3 Parenggean, Kalimantan Tengah 
 
Secara umum, rantai perdagangan emas di Parenggean dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul à Toko / Pedagang Besar / Domestik 
 
Penambang di Parenggean menjual emas yang didapat kepada pengumpul kecil yang ada di 
lokasi penambangan, pengumpul besar di luar desa, dan di toko emas di pasar Parenggean. Ada 
satu pengumpul perempuan yang selalu berkeliling ke lokasi tambang untuk menampung emas 
dari penambang yang ingin menjual hasilnya.  Pengumpul besar dan toko emas selanjutnya 
akan mengirim / menjual keluar kota seperti Sampit, Palangka Raya, Banjarmasin, dan 
Surabaya. 
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Penentuan harga emas di tingkat pengumpul kecil di lokasi penambangan ditentukan 
berdasarkan harga pasaran dari internet dan informasi sesama pengumpul. Kadar emas 
ditentukan berdasarkan perkiraan atau “insting” yang dilihat dari warna bullion (emas kotor 
dari pengolahan).  Sementara itu bagi pengumpul besar atau toko emas penentuan kadar emas 
berdasarkan “timbang air”. Kadar emas rata-rata dari penambang Parenggean sekitar 70%. 
Seluruh penambang ini menggunakan merkuri untuk mendapatkan bullion. 

 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Parenggean yang dapat dipantau 
dapat dilihat pada Tabel 4.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Parenggean dengan harga 
emas domestik dan dunia. 
 
Tabel 4. Harga Emas Di Parenggean dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Parenggean Antam BB % variance Spot % variance 
      
08 Apr 2020 816.429 845.065 97% 867.314 94% 
10 Apr 2020 842.647 846.000 100% 882.068 96% 
20 Apr 2020 845.588 816.008 104% 832.148 102% 
27 Apr 2020 836.232 838.000 100% 848.255 99% 
08 May 2020 824.638 819.041 101% 814.246 101% 
21 May 2020 811.594 815.000 100% 824.640 98% 
02 Jun 2020 802.899 823.000 98% 798.647 101% 
12 Jun 2020 766.667 777.000 99% 791.725 97% 
03 Jul 2020 826.087 825.000 100% 829.224 100% 
21 Jul 2020 714.286 863.000 83% 869.284 82% 

 
Dari tabel harga emas di atas, tampak bahwa harga emas di Parenggean relatif sama dengan 
harga emas domestik dan dunia. Kondisi ini relatif stabil dari periode pengamatan bulan April 
–awal Juli 2020.  Namun di pertengahan Juli 2020, harga mengalami penurunan / lebih rendah 
17% dari harga domestik dan 18% dari harga dunia.  Penurunan ini cukup besar dibandingkan 
dengan bulan-bulan sebelumnya, seperti diperlihatkan dalam grafik berikut ini. 
 
 

Gambar 3. Alat Pengukuran Kadar Emas Di Parenggean. Gambar 4. Pengukuran Kadar Emas Di Tobongon. 
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Grafik 3.  Pergerakan Harga Emas Di Parenggean Dari April Sampai Juli 2020. 
 

 
 
Menurut informasi yang didapatkan, penurunan harga yang terjadi di bulan Juli 2020 
disebabkan oleh terbatasnya pembelian dari pengumpul / toko emas yang biasanya menerima 
penjualan dari penambang. Pembatasan pembelian ini akibat adanya kekhawatiran untuk 
menampung emas dalam jumlah yang agak besar sementara kondisi saat itu sulit untuk menjual 
kembali emas yang biasanya dijual ke Sampit, Palangka Raya, Surabaya, dan Banjarmasin. 
Adanya pembatasan perjalanan akibat wabah Covid-19, faktor keamanan di lokasi, dan 
kekhawatiran gangguan dalam perjalanan keluar kota merupakan kendala yang mengakibatkan 
toko / pengumpul tidak berani menampung dalam jumlah besar.  Sementara itu penambang 
yang butuh uang untuk keperluan sehari-hari terpaksa menjual ke pengumpul kecil lain dengan 
harga di bawah harga sebelumnya. 
 
 
5.4 Kulon Progo, Jogjakarta 
 
Rantai perdagangan emas di Kulon Progo dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul à Toko / Pedagang Besar / Domestik 
 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Kulon Progo yang dapat dipantau 
dapat dilihat pada Tabel 5.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Kulon Progo dengan harga 
emas dometik dan dunia. 
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Tabel 5. Harga Emas Di Kulon Progo dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Kulon Progo Antam BB % variance Spot % variance 
      
14 Apr 2020 777.778 843.957 92% 860.020 90% 
21 May 2020 788.889 906.000 87% 824.640 96% 
03 Jun 2020 777.778 801.000 97% 772.590 101% 
12 Jun 2020 766.667 777.000 99% 791.725 97% 
03 Jul 2020 744.444 825.000 90% 829.224 90% 

 
 
Dari tabel harga emas di atas, tampak bahwa harga emas di Kulon Progo umumnya lebih 
rendah sekitar 10% harga emas domestik dan dunia. Di bulan Juni 2020 harga cenderung lebih 
rendah dinandingkan dengan harga domestik dan dunia, hal ini disebabkan oleh turunnya harga 
emas domestik dan dunia, sementara harga yang diterima oleh penambang relatif sama dengan 
bulan-bulan sebelumnya. Grafik berikut ini menggambarkan bahwa harga emas di Kulon Progo 
selalu lebih rendah dari harga domestik dan dunia. 
 
Grafik 4. Pergerakan Harga Emas Di Kulon Progo Dari April Sampai Juli 2020. 
 

 
 
 
Faktor lain yang menyebabkan harga emas di Kulon Progo lebih rendah karena pada umumnya 
penambang menjual ke pengepul yang ada di Purworejo yang jaraknya lebih dekat daripada ke 
Kulon Progo. Informasi terakhir harga emas pada bulan Juli di Kulon Progo masih mengalami 
penurunan dibandingkan harga pada bulan Juni dan didapatkan informasi hanya 1 penambang 
yang masih beroperasi pada bulan Agustus 2020. 
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5.5 Selong, Lombok Timur 
 
Rantai perdagangan emas di Selong dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul à Toko / Pedagang Besar / Domestik 
 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Selong yang dapat dipantau dapat 
dilihat pada Tabel 6.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Selong dengan harga emas 
domestik dan dunia. 
 
Tabel 6. Harga Emas Di Selong dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Selong Antam BB % variance Spot % variance 
      
14 Apr 2020 800.000 843.957 95% 860.020 93% 
20 Apr 2020 800.000 816.008 98% 832.148 96% 
28 Apr 2020 808.081 841.928 96% 838.593 96% 
06 May 2020 808.081 812.925 99% 844.312 96% 
21 May 2020 818.182 906.000 90% 824.640 99% 
03 Jun 2020 808.081 801.000 101% 772.590 105% 
11 Jun 2020 803.030 784.000 102% 805.761 100% 
03 Jul 2020 808.081 825.000 98% 829.224 97% 
26 Jul 2020 937.500 889.000 105% 909.619 103% 

05 Aug 2020 868.132 947.000 92% 914.468 95% 
 
Dari tabel harga emas di atas, tampak bahwa harga emas di Selong cenderung stabil dikisaran 
Rp 800.000/gram dan relatif sama dengan harga emas domestik dan dunia. Kondisi ini relatif 
stabil dari periode pengamatan bulan April – awal Juli 2020.  Di pertengahan Juli 2020, harga 
di atas 5% dari harga domestik dan 3% dari harga dunia namun menurun kembali di 
pengamatan bulan Agustus 2020.  Pergerakan harga emas di Selong dapat dilihat dalam grafik 
berikut. 
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Grafik 5. Pergerakan Harga Emas Di Selong Dari April Sampai Agustus 2020. 
 

 
 
Harga emas di Selong terlihat cenderung stabil. Harga ini merupakan harga jual emas yang 
didapatkan dari toko emas.  Namun ada sedikit penurunan harga emas di awal Agustus 2020.  
Hal ini diakibatkan toko emas mengurangi pembelian untuk sementara waktu. 
 
 
5.6 Sekotong, Lombok Barat 
 
Rantai perdagangan emas di Sekotong dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul à Toko / Pedagang Besar / Domestik 
 
Penambang menjual hasil emas ke pengumpul lokal dan kemudian dijual ke pengrajin atau 
pedagang di Surabaya.  Kadar emas dan harga ditentukan oleh pengumpul.  Untuk mengukur 
kadar emas, pengumpul menggunakan metode “pen”, menggunakan gelas dan air.  Rata-rata 
emas dari penambang berkisar 16 - 18 pen, ini setara dengan 22 karat (menurut SNI antara 
90,60% - 94,79%). 
 
Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Sekotong yang dapat dipantau dapat 
dilihat pada Tabel 7.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Sekotong dengan harga emas 
domestik dan dunia. 
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Tabel 7. Harga Emas Di Sekotong dan Perbandingan dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Sekotong Antam BB % variance Spot % variance 
      
21 May 2020 808.081 906.000 89% 824.640 98% 
03 Jun 2020 797.980 801.000 100% 772.590 103% 
11 Jun 2020 792.929 784.000 101% 805.761 98% 
03 Jul 2020 808.081 825.000 98% 829.224 97% 
26 Jul 2020 937.500 889.000 105% 909.619 103% 

05 Aug 2020 868.132 947.000 92% 958.118 91% 
 
Dari tabel harga emas di atas, tampak bahwa harga emas di Sekotong cenderung stabil 
dikisaran Rp 800.000/gram dan relatif sama dengan harga emas domestik dan dunia. Kondisi 
ini relatif stabil dari periode pengamatan bulan Mei – awal Agustus 2020.  Di pertengahan Juli 
2020, harga meningkat 5% dari harga domestik dan 3% dari harga dunia namun menurun 
kembali di pengamatan bulan Agustus 2020.  Kemungkinan besar hal ini tidak terlepas dari 
dampak pandemik COVID-19.  Pergerakan harga emas di Sekotong dapat dilihat dalam grafik 
berikut. 
 
Grafik 6. Pergerakan Harga Emas Di Sekotong Dari Mei Sampai Agustus 2020. 
 

 
Kondisi ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan harga di Selong yang cenderung stabil 
mengikuti harga domestik dan dunia, kecuali di awal Agustus ada penurunan 8% dari harga 
domestik. 
 
5.7 Tobelo/Galao, Halmahera Utara 
 
Rantai perdagangan emas di Galao dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à Pembeli lokal / pengumpul à Toko / Pedagang Besar / Domestik 
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Sejak beberapa waktu yang lalu, pergerakan harga emas di Tobelo/Galao yang dapat dipantau 
dapat dilihat pada Tabel 8.  Di sini diamati juga harga emas di pasar domestik dan dunia sebagai 
pembanding untuk melihat perbedaan harga emas di lokasi PESK Tobelo/Galao dengan harga 
emas domestik dan dunia. 
 
Tabel 8. Harga Emas Di Tobelo/Galao dan Perbandingan Dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Tanggal Tobelo/Galao Antam BB % variance Spot % variance 
      
14 Apr 2020 615.385 843.957 73% 860.020 72% 
23 Apr 2020 833.333 832.923 100% 847.838 98% 
28 Apr 2020 486.111 841.928 58% 838.593 58% 
08 May 2020 416.667 819.041 51% 814.246 51% 
21 May 2020 486.111 906.000 54% 824.640 59% 
03 Jun 2020 472.222 801.000 59% 772.590 61% 
11 Jun 2020 458.333 784.000 58% 805.761 57% 
12 Jun 2020 430.556 777.000 55% 791.725 54% 
01 Jul 2020 416.667 815.000 51% 811.509 51% 

 
Harga emas di Tobelo/Galao jauh berbeda dengan lokasi-lokasi PESK yang lain yang telah 
diuraikan di atas.  Tampak dalam Tabel 8, harga emas di Tobelo/Galao yang diamati dari bulan 
April – Juli 2020 lebih rendah 30% - 40% dari harga domestik dan dunia, walaupun di akhir 
April pernah menyamai harga domestik dan dunia. Penurunan ini lebih jelas tampak dalam 
ilustrasi grafik berikut ini. 
 
Grafik 7. Pergerakan Harga Emas Di Tobelo/Galao Dari April Sampai Juli 2020. 
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Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, harga emas di Tobelo/Galao lebih rendah dari harga 
domestik dan dunia karena sedikit pembeli / penampung yang membeli dari penambang, 
terutama pada masa-masa pandemi COVID-19.  Situasi ini dimanfaatkan oleh para pengumpul 
di mana penambang terpaksa menjual hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan 
harga yang ditentukan pengumpul dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik 
dan dunia. 
 
Di Tobelo/Galao, penentuan kadar emas dengan bahan kimia menggunakan asam nitrat 
(HNO3) dan asam klorida (HCl).  Hampir sama dengan di Tatelu, bullion digosok, diberi 
larutan kimia, dan diamati perubahan warnanya.  Semakin kuning, semakin tinggi karatnya. 
Besaran kadar emas dan harganya ditentukan secara sepihak oleh pengepul. 
 
Di Galao sudah ada koperasi yaitu Koperasi Berlian Permata dengan anggota mecapai 108 
orang. Pengolahan emas masih banyak menggunakan merkuri di mana kadar emas yang dijual 
rata-rata sekitar 70% dan ini salah satu faktor yang menyebabkan harga yang diterima 
penambang cukup rendah dibandingkan dengan harga emas domestik dan dunia.  
  
5.8 Halmahera Selatan 
 
Rantai perdagangan emas di Halmahera Selatan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à  Pembeli lokal à Pengumpul besar à Ternate / Makasar / Buton à Mindanau, 
Philipina 
 
Tidak ada catatan kontinu harga emas di Halmahera Selatan, namun angkanya berkisar antara 
Rp 600.000 – Rp 800.000 per gram dengan kadar antara 60% - 70%. Penentuan kadar dan 
harga emas ditentukan oleh pembeli / juragan dan banyak penambang terikat dengan sistem 
ijon, di mana juragan memberikan modal (uang untuk operasional misalnya pembelian solar, 
alat kerja) dan kebutuhan hidup penambang (bahan pangan). Kemudian penambang harus 
menjual emasnya kepada juragan untuk melunasi pinjamannya. 
 
Beberapa waktu yang lalu, pengiriman emas ke luar pulau sempat terhenti karena ketiadaan 
angkutan antar pulau akibat pandemik COVID-19. Akumulasi emas yang terkumpul akibat ini 
pernah mencapai 5 kg! Perdagangan emas dari lokasi di Halmahera Selatan menyebar cukup 
luas ke Ternate, Makasar, Buton, dan bahkan ke luar negeri, Philipina, melalui Mindanao.  
Perdagangan antar pulau lewat laut lintas negara ini sulit terdeteksi jumlah dan nilainya, apalagi 
ini sudah berlangsung cukup lama. 
 
5.9  Kuantan Singingi, Riau 
 
Rantai perdagangan emas di Kuantan Singingi dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à  Pembeli lokal à Pengumpul besar / boss à Pekan Baru à Batam à 
Singapura 
 
Tidak jauh berbeda dengan lokasi-lokasi PESK yang telah diuraikan di atas, di Kuantan 
Singingi, Riau, harga emas bergerak antara Rp 800.000 – Rp 870.000 akhir-akhir ini, Juli – 
Agustus 2020.  Penentuan kadar dan harga emas dari penambang ditentukan oleh pengepul 
secara sepihak. 
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Seperti halnya di Halmahera Selatan, perdagangan emas dari Kuantan Singingi masuk ke pasar 
luar negeri, Singapura, melalui Batam.  Inipun sulit diperkirakan jumlah dan nilainya serta 
berlangsung sudah cukup lama. 
 
5.10 Hulawa, Gorontalo Utara 
 
Rantai perdagangan emas di Hulawa dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Penambang à  Pembeli lokal à Pengumpul besar 
 
Penambang menjual ke pembeli lokal/pengumpul dengan harga yang telah ditentukan dengan 
kadar rata-rata 80% - 84%.  Pengumpul menentukan harga berdasarkan acuan harga Antam. 
Sejak bulan Mei hingga Agustus 2020, harga emas di Hulawa cenderung menurun yang dapat 
dilihat pada tabel dan grafik berikut: 
 
Tabel 9. Harga Emas Di Hulawa dan Perbandingan Dengan Harga Domestik dan Dunia 
(Rp/gram). 
 

Bulan Hulawa Antam BB % variance Spot % variance 
      

Mei 2020 950.000 906.000 105% 824.640 115% 
Juni 2020 900.000 823.000 109% 798.647 113% 
Juli 2020 887.500 889.000 100% 909.619 98% 

Agustus 2020 875.000 947.000 92% 958.118 91% 
 
Grafik 8. Pergerakan Harga Emas Di Hulawa Dari Mei – Agustus 2020. 
 

 
 
Pergerakan harga emas di Hulawa, berdasarkan informasi, banyak dipengaruhi oleh 
perubahan kurs dollar Amerika. 
 
 
 
 
 

 700.000

 750.000

 800.000

 850.000

 900.000

 950.000

 1.000.000

Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus 2020

Ha
rg

a 
(R

p/
gr

am
)

Bulan

Grafik Harga Emas di Huwala, Gorontalo Utara
Hulawa Antam BB Spot



CONSULTANT REPORT 
 

 23 

 
6. Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

1. Harga emas di lokasi PESK berfluktuasi mengikuti pergerakan harga domestik dan 
dunia. Harga emas di lokasi PESK dihitung berdasarkan persentase kadar yang 
ditentukan oleh pengumpul berdasarkan metode yang berbeda-beda di tiap lokasi.  
Sangat sedikit penambang yang mengetahui metode pengukuran kadar emas yang 
dilakukan oleh pengumpul, dan penambang menerima saja persentase kadar emas yang 
ditetapkan oleh pengumpul. 
 
Direkomendasikan diadakan sosialisasi dan pelatihan bagi penambang PESK tentang 
pengukuran kadar emas dengan metode yang dibakukan / standar yang bersifat terbuka, 
sehingga penambang dapat juga mengetahui kadar emas yang akan dijual dan tidak 
dirugikan. Penentuan standar atau baku mutu ini merupakan aspek penting dalam 
proses sertifikasi emas PESK. 

 
2. Rantai perdagangan emas di lokasi PESK umumnya dari penambang à pengumpul 

lokal à pengumpul / pedagang besar lokal à toko / pedagang besar di luar wilayah 
tambang à pedagang luar pulau / domestik. Di Kuantan Singingi dan Halmahera 
Selatan bahkan emas PESK masuk pasar luar negeri ke Singapura dan Philipina melalui 
jalur laut yang sulit diperkirakan jumlah dan nilainya, dan juga perdagangan ini sudah 
berlangsung cukup lama. Peran pengumpul di lokasi PESK sangat penting karena 
penambang tidak memiliki akses ke pasar yang lebih baik. Di beberapa lokasi 
keterlibatan perempuan sebagai pengumpul tidak bisa diabaikan karena penambang 
dengan hasil kecil bisa menjual emas langsung kepada mereka. 
 
Direkomendasikan: 
(a) Pembinaan bagi pengumpul lokal / pedagang perantara / daeng (baik laki-laki 
maupun perempuan) yang ada di lokasi dalam satu wadah atau satu unit dari koperasi 
dalam menentukan kadar dan harga emas yang tidak merugikan penambang.  Koperasi 
perempuan bisa dilibatkan dalam pembinaan ini untuk dapat mengorganisir keterlibatan 
perempuan yang lebih luas. Peran dan keterlibatan perempuan ini juga merupakan hal 
yang perlu diperhatikan dalam proses sertifikasi nantinya, memastikan tidak ada 
kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan. 
 
(b) Perlu dilaporkan juga kepada Pemerintah melalui instansi terkait, tentang 
pengawasan perdagangan emas di lokasi-lokasi PESK yang berdekatan dengan negara 
lain sehingga emas dalam negeri tidak masuk pasar luar negeri secara illegal. 
 

3. Jual beli emas di lokasi PESK ditentukan berdasarkan persentase “kadar” yang merujuk 
kemurnian emas.  Pembeli / pengumpul akan mengukur berdasarkan metode yang 
berbeda-beda di tiap lokasi dan umumnya berkisar antara 60% - 90%. Harga dihitung 
berdasarkan harga emas murni dengan kadar 99.99%.  Penambang yang menjual emas 
akan diukur kadarnya oleh pengumpul.  Misalnya hasil pengukuran didapatkan kadar 
emasnya 70%, maka penambang akan menerima 70% dari harga emas murni yang 
berlaku pada saat itu. Pada umumnya pembeli / pengumpul dapat menduga bahwa 
kadar di bawah 70% biasanya diproses dengan merkuri dan kadar di atas 80% diproses 
dengan sianida. Tidak pernah disebutkan ‘tangkapan” atau “daya tangkap” untuk 
pengolahan yang menggunakan merkuri atau sianida. 
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Direkomendasikan diskusi lebih lanjut atas penyebutan “kadar” dan “daya tangkap” 
atas persentase emas yang diperjualbelikan di tingkat penambang PESK. 
 

4. Secara umum, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan para penambang 
mengakibatkan mereka tidak punya “bargaining position” dalam menentukan harga 
jual emas kepada para “pembeli langsung” yang dapat menentukan secara sepihak 
kadar dan harga emas mereka.  Belum lagi adanya praktek “ijon” oleh para pembeli 
yang memberikan utang dan dibayar dengan emas yang dihasilkan. 
 
Direkomendasikan: 
(a) Pendampingan bagi penambang / koperasi menjadikan usaha penambangan menjadi 
usaha yang legal sehingga dapat memasuki pasar formal untuk PESK dengan kualitas 
dan harga yang lebih baik. Untuk tahap awal memastikan penambangan berada dalam 
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, 
penambang / koperasi memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Koperasi 
memiliki dokumen-dokumen legalitas sebagai badan hukum seperti Akte Notaris, 
pengesahan dari Kementerian Koperasi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 
Nomor Induk Berusaha (NIB).  Ini sangat besar pengaruhnya apabila emas PESK 
masuk ke pasar formal dan harus melalui proses sertifikasi. 

(b) Penguatan bagi koperasi juga diperlukan baik dari sisi manajerial maupun 
penguatan finansial / modal keuangan sehingga koperasi dapat menampung emas 
anggotanya dan dapat memberikan pinjaman bagi penambang sehingga penambang 
tidak terikat hutang dengan sistem ijon, serta antisipasi adanya kejadian-kejadian di luar 
dugaan yang membuat aktivitas penambangan dan penjualan emas terganggu, seperti 
adanya bencana, kecelakaan, dan pandemi penyakit. 
 
(c) Kerjasama Koperasi Batu Emas, Tatelu, dengan PT. Antam Resourcindo bisa 
diterapkan ke lokasi-lokasi PESK yang lain.  Kerjasama ini merupakan satu terobosan 
untuk membawa emas PESK ke pasar formal yang lebih luas.  Ini tentunya memberikan 
jaminan pasar dan harga yang lebih baik bagi penambang PESK. 

 
5. Pandemi COVID-19 cukup berpengaruh terhadap harga emas di beberapa lokasi PESK. 

Diberlakukannya pembatasan sosial, adanya larangan berkumpul dan berkerumun 
menyebabkan aktivitas jual beli terganggu.  Pengumpul dan toko emas mengurangi 
pembelian dan tidak berani membeli/menampung dalam jumlah besar karena khawatir 
harga terus turun, gangguan keamanan, dan tidak beroperasinya angkutan laut antar 
pulau.  Hal ini membawa dampak bagi penambang yang terpaksa menjual emas dengan 
harga rendah untuk biaya kebutuhan hidup dan membayar hutang. 
 
Direkomendasikan penguatan finansial / modal keuangan / asuransi bagi koperasi 
dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan pandemi penyakit 
sehingga koperasi dapat menampung emas anggota maupun penambang dan dapat 
memberikan pinjaman bagi penambang yang terdampak.  Hal ini merupakan upaya 
mitigasi menghadapi kejadian-kejadian di luar dugaan yang membuat aktivitas 
penambangan dan penjualan emas terganggu dalam jangka panjung. 
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