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Analisa Sertifikasi Emas pada  

Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) 
 

 

1. Ringkasan Eksekutif 
 
Penambang PESK yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang (Kontan, 2018) yang tersebar pada 8.683 

titik dengan luasan mencapai 500.000 hektar (KLHK, 2018) di seluruh Indonesia, mayoritas tidak 

memiliki izin dan menggunakan bahan berbahaya beracun tanpa dikelola secara bertanggung jawab 

dan berkelanjutan.  Dampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat PESK 

yang tidak dikelola secara bertanggung jawab, juga berdampak pada kehilangan penerimaan negara 

yang cukup besar, mencapai Rp 38 triliun per tahun (Merdeka.com, 2018).  

 

Salah satu upaya pengelolaan PESK yang bertanggung jawab adalah mengoptimalkan rantai 

perdagangan emas melalui sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi emas PESK, masalah-masalah seperti 

pencucian uang, royalti, keselamatan kerja, dan lingkungan dapat terpecahkan sehingga memberikan 

jaminan bagi konsumen maupun semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan emas bahwa 

emas yang diperdagangkan berasal dari sumber yang jelas, diproduksi secara bertanggung jawab dan 

ramah lingkungan. Di samping itu, emas PESK yang bersertifikasi yang masuk ke pasar formal dapat 

meningkatkan potensi penerimaan pajak bagi negara secara signifikan. 

 

Kajian ini bertujuan untuk melihat situasi dan kondisi PESK saat ini dari sisi kelembagaan, regulasi yang 

ada, dan pandangan dari stakeholder yang terlibat langsung dengan PESK terkait dengan persyaratan 

dan kondisi yang harus dipenuhi PESK untuk memperoleh sertifikasi emas. Kajian disusun melalui desk 

study, pengalaman di lapangan, observasi, dan wawancara singkat kepada stakeholder terkait di 

beberapa lokasi PESK di Sulawesi Utara (Tatelu, Talawaan, Tobongon); Kalimantan Tengah 

(Parenggean), Yogyakarta (Kulon Progo), Gorontalo Utara (Hulawa), Riau (Kuantan Singingi), Lombok 

Barat (Sekotong), dan Halmahera Selatan (Obi). Dari beberapa lembaga sertifikasi internasional juga 

diperoleh referensi yang dapat mendukung proses sertifikasi emas PESK. 

 

Kajian ini menghasilkan dua rekomendasi utama, yaitu: (1) standar sertifikasi yang sesuai dengan 

kondisi PESK saat ini, dan (2) langkah-langkah pendampingan dalam upaya sertifikasi PESK.  Untuk 

standar sertifikasi, direkomendasikan untuk mengembangkan SNI proses pengolahan khusus PESK 

dengan acuan CRAFT Code.  Untuk langkah-langkah pendampingan, direkomendasikan: (a) adanya 

percepatan penetapan WPR oleh Pemerintah; (b) pendampingan PESK dalam pengajuan permohonan 

IPR; (c) pendampingan PESK dalam pengurusan kelengkapan dokumen legalitas koperasi; (d) 

penguatan kapasitas koperasi melalui pelatihan-pelatihan dan mentoring; (e) sosialisasi dan 

pendampingan proses pengurusan sertifikasi emas PESK; (f) inisiasi regulasi pemberian insentif bagi 

PESK yang melakukan pertambangan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

 
2. Latar Belakang 
 
Mayoritas PESK dengan jumlah penambang mencapai 1,2 juta orang (Kontan, 2018) yang tersebar 

pada 8.683 titik dengan luasan mencapai 500.000 hektar (KLHK, 2018) di seluruh Indonesia, adalah 

tak berizin, menggunakan bahan berbahaya beracun merkuri, dan tanpa dikelola secara bertanggung 

jawab dan berkelanjutan.  Sementara itu potensi emas dari PESK mencapai 105 ton per tahun, jumlah 

yang cukup besar dibandingkan dengan produksi yang dicapai oleh PT. Antam Tbk 2,5 ton per tahun; 

kontrak karya 40 ton per tahun; dan PT. Freeport Mc.Moran 48,3 ton per tahun (PT. Antam Tbk., 2020). 
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Di samping dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan PESK yang 

tidak dikelola secara bertanggung jawab, berdampak pula pada kehilangan penerimaan negara yang 

cukup besar. Menurut perhitungan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), potensi pajak 

yang hilang mencapai Rp 10 triliun per tahun (Kontan, 2018), bahkan menurut KLHK kehilangan 

penerimaan negara ini mencapai Rp 38 triliun per tahun (Merdeka.com, 2018). Suatu nilai kehilangan 

penerimaan negara yang sangat signifikan. 

 

Sejalan dengan telah diratifikasinya Konvensi Minamata oleh Indonesia pada tahun 2017, Presiden 

Joko Widodo pada 22 April 2019 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 

2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).  Di dalam 

Perpres ini dinyatakan bahwa penggunaan merkuri pada PESK ditargetkan akan dihapus 100% pada 

tahun 2025. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan merkuri adalah melalui 

pengelolaan PESK yang bertanggung jawab dengan mengoptimalkan rantai perdagangan emas melalui 

sertifikasi.  Dalam kajian sebelumnya telah diketahui bahwa rantai perdagangan emas PESK cukup 

panjang dengan berbagai pelaku usaha informal yang terlibat.  Di antara berbagai pelaku usaha 

informal yang terlibat tersebut juga terdapat pemasok merkuri, sehingga apabila emas PESK 

tersertifikasi, hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan harga jual emas melalui penyediaan akses 

pasar yang lebih baik, namun juga dapat memutus rantai perdagangan merkuri. Di samping itu akan 

meningkatkan pula potensi penerimaan negara melalui pajak, royalti, dan retribusi dari sektor emas 

PESK. 

 

Dari sisi legalitas dengan adanya sertifikasi emas PESK, masalah-masalah seperti pencucian uang, 

royalti, keselamatan kerja, dan lingkungan dapat terpecahkan sehingga memberikan jaminan bagi 

konsumen maupun semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan emas bahwa emas yang 

diperdagangkan berasal dari sumber yang legal, jelas, dan diproduksi secara bertanggung jawab serta 

ramah lingkungan. 

 

Sertifikasi emas PESK yang antara lain mensyaratkan PESK harus berizin dan dikelola secara 

bertanggung jawab, akan merupakan jaminan legalitas emas PESK untuk dapat masuk ke pasar emas 

formal dengan harga yang wajar.  Di samping itu, negara akan menikmati pula penerimaan yang cukup 

besar dari perdagangan emas PESK yang bersertifikasi.  Melihat potensi produksi emas PESK dan 

peluang penerimaan negara yang cukup besar, sertifikasi emas PESK sudah selayaknya menjadi 

perhatian.  Badan Standardisasi Nasional (BSN) sudah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

untuk produk emas dalam bentuk logam murni. Namun sejauh ini belum ada sertifikasi produk emas 

dari PESK yang dihasilkan dari pengolahan bebas merkuri dan yang dikelola secara bertanggung jawab 

dan ramah lingkungan. 

 

Sebagai gambaran di dalam negeri, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung 

upaya sertifikasi emas PESK adalah PT. Antam Tbk. melalui unit bisnis ANTAM Logam Mulia yang 

merupakan perusahaan pemurnian logam mulia di Indonesia dan terdaftar pada LBMA. Dengan 

menjalin kerja sama dalam proses sertifikasi emas PESK, dapat merupakan jaminan bagi Antam Logam 

Mulia untuk meningkatkan kapasitas optimumnya dari semula 80 ton/tahun, menjadi 105 ton/tahun 

sesuai dengan estimasi produksi emas PESK. 

 

Di luar negeri, beberapa negara yang telah memiliki sertifikasi emas bagi PESK adalah Peru, Kolombia, 

dan Mongolia yang didukung oleh ARM yaitu Non-governmental Organization (NGO) yang berbasis di 

Kolombia. NGO ini mendorong PESK tak berizin untuk menjadi legal, bertanggung jawab, melakukan 

perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan sosial, keselamatan, dan 
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kesehatan. Bagi PESK yang sudah legal dan melakukan pertambangan yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan, NGO ini akan membantu menghubungkan PESK dengan pasar emas resmi. Sejak 2014, 

sebanyak 1,4 ton emas PESK yang dibina telah terjual ke pasar resmi dan membawa keuntungan lebih 

dari USD 5,9 miliar bagi PESK (Alliance for Responsible Mining, 2020). Tabel berikut adalah negara-

negara yang telah memulai inisiatif sertifikasi emas PESK (IGF, 2017). 

 

Tabel 1. Negara-negara yang Telah Mulai Melakukan Sertifikasi Emas PESK. 

 

Inisiatif 

 

Negara Keterangan 

Fairmained Gold Bolivia, 

Kolombia, Peru 

Tujuh koperasi penambang telah bersertifikasi di tiga 

negara ini, 20 organisasi sedang berproses, dan 80 

menuju praktek baik. 

 

Fairtrade Gold Peru Satu koperasi penambang bersertifikat. 

 

Solidaridad Argentina, Peru, 

Bolivia, Kolombia 

Bekerja dengan beberapa koperasi untuk membantu 

memenuhi kriteria Fairtrade dan Fairmined. 

 

Better Gold Initiative Peru Bekerja dengan tiga komunitas dengan standar 

Fairtrade dan atau Fairmined. 

 

Fairmined Gold Burkina Faso, 

Mali, Senegal 

 

Uji coba sertifikasi dengan standar Fairmined. 

Fairtrade Gold Kenya, Tanzania, 

Uganda 

Dua koperasi sudah bersertifikat Fairtrade; satu di 

Uganda tahun 2016 dan satu di Kenya tahun 1999. 

 

Fairmined Gold Mongolia Satu koperasi telah bersertifikasi dengan standar 

Fairmined tahun 2015. 

 

  

Kajian ini akan mencoba melihat dan mendalami apakah sertifikasi emas PESK bisa diterapkan di 

Indonesia melalui berbagai pertanyaan berikut ini: Mengapa belum ada emas PESK yang disertifikasi? 

Apa saja hambatannya? Legalitas dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi? Adakah standar 

sertifikasi yang sesuai untuk PESK? Bagaimana dukungan pemerintah dan pihak lain yang terkait? 

Diharapkan informasi yang didapatkan, diolah, dan dianalisa dalam kajian ini akan dapat memberikan 

rekomendasi kegiatan untuk melangkah dan membawa emas PESK ke pasar formal. 
 
3. Tujuan Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat peluang sertifikasi emas PESK agar emas PESK dapat masuk ke pasar 

formal melalui pengamatan dan analisa situasi dan kondisi PESK saat ini dari sisi kelembagaan, 

regulasi, pandangan dari stakeholder yang terlibat langsung dengan PESK, persyaratan-persyaratan, 

dan proses atau prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi atas emas yang 

dihasilkan. Rekomendasi dari kajian ini diharapkan dapat membantu langkah-langkah yang diperlukan 

menuju proses sertifikasi emas PESK.  
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4. Tinjauan Standar Sertifikasi Emas 
 
Sertifikasi emas adalah salah satu upaya memberikan jaminan atas keaslian dan kualitas atau 

kemurnian emas.  Produsen memberikan jaminan atas kualitas atau kemurnian emas yang 

diperdagangkan dan konsumen merasa yakin atas emas yang dimilikinya karena dijamin dengan 

sertifikat. Salah satu produk emas bersertifikat adalah emas yang dikeluarkan oleh PT. Antam Tbk.  

Tampilan yang tercantum dalam sertifikat ini antara lain alamat resmi unit pemurnian logam mulia, 

tingkat kemurnian emas logam mulia, berat emas logam mulia dalam gram, dimensi ukuran pecahan 

emas logam mulia dalam milimeter, dan kode seri pada emas logam mulia jikalau tersedia. Tanda-

tanda khusus juga akan tercetak pada emas yang diperjualbelikan seperti dalam gambar berikut. 

 

 

 
Gambar 1. Contoh emas bersertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Antam Tbk. 

 

Emas yang sudah bersertifikat ini berasal dari perusahaan yang telah memenuhi segala persyaratan 

dan prosedur/proses yang cukup panjang dan diakui dalam perdagangan emas baik secara nasional 

maupun internasional.  Beberapa standar yang terkait dengan sertifikasi emas yang ada saat ini antara 

lain adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), London Bullion Market Association (LBMA) Responsible 

Gold Guidance, Fairtrade Standard for Gold for Artisanal and Small-scale Mining, dan CRAFT Code.  

 
Standar Nasional Indonesia (SNI) 
 

Penetapan standar nasional di Indonesia, yaitu SNI, dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang. SNI dikeluarkan bagi entitas usaha yang 

memenuhi dua jenis standar, yaitu standar produk dan standar pengolahan produk itu sendiri.  Untuk 

produk emas secara umum, sudah ada SNI yang dikeluarkan oleh BSN, yaitu SNI 8880:2020 untuk 

Barang-barang Emas.  

 

Ruang lingkup dalam SNI ini mencakup definisi, persyaratan, pengambilan contoh, metode uji, syarat 

lulus uji, dan penandaan barang-barang emas. Belum ada penjabaran khusus yang berhubungan 

dengan proses maupun produk emas yang berasal dari PESK.  Salah satu perusahaan yang mengacu 
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SNI ini dalam produk emasnya adalah PT. Untung Bersama Sejahtera (UBS). Persyaratan mutu barang-

barang emas dalam SNI 8880: 2000 dapat dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 2. Persyaratan Mutu Barang-barang Emas. 

 

Kadar Emas (%) Karat Metode Uji 
99,99 Emas Murni Inductively Coupled Plasma (ICP) 

99,90 – 99,98 24 

Fire Assay 

95,83 – 99,89 23 

91,67 – 95,82 22 

87,50 – 91,66 21 

83,33 – 87,49 20 

79,17 – 83,32 19 

75,00 – 79,16 18 

70,83 – 74,99 17 

66,67 – 70,82 16 

62,50 – 66,66 15 

58,33 – 62,49 14 

54,16 – 58,32 13 

50,00 – 54,15 12 

45,83 – 49,99 11 

41,67 – 45,82 10 

37,50 – 41,66 9 

33,33 – 37,49 8 

 

Untuk pengembangan SNI, dibutuhkan waktu antara 9 hingga 13 bulan dengan tahapan proses 

sebagai berikut (Kristianto Widiwardono, 2020): 

 

Tabel 3. Tahap Pengembangan SNI. 

 

Tahap Ke Uraian Keterangan 
 

1 Pemrograman Usulan berdasarkan kebutuhan. 

 

2 Perumusan Dikaji oleh Komite Teknis yang terdiri dari Pemerintah, 

pelaku usaha, konsumen/pengguna, dan akademisi/pakar. 

 

3 Jajak Pendapat 

 

 

4 Penetapan 

 

 

5 Pemeliharaan Dikaji ulang ≤ tahun, memastikan relevansi bagi 

stakeholder. 

 

 

Dalam pengembangan SNI, prinsipnya adalah keterbukaan, transparan, imparsial dan konsensus, 

efektif dan efisien, koheren, dan berdimensi pembangunan. 

 
 
London Bullion Market Association (LBMA) 
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LBMA merupakan organisasi yang menetapkan standar perdagangan emas yang bertanggung jawab 

bagi anggotanya yang saling memperdagangkan emas di pasar emas London. Anggota LBMA meliputi 

bank dan perusahaan perdagangan emas (refiners companies) yang berasal dari berbagai negara. 

 

Standar perdagangan emas yang bertanggung jawab ini disusun dengan tujuan memerangi 

pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung secara sistemik, dan mengurangi kontribusi aliran 

dana yang berasal dari perdagangan emas dari daerah rawan konfilk melalui prosedur pencegahan 

pencucian uang. Standar perdagangan emas LBMA saat ini juga sudah berkembang dan mencakup 

pula persoalan kelestarian lingkungan. 

 

Perusahaan yang ingin memenuhi/comply standar “responsible gold guidance” pada dasarnya harus 

memenuhi persyaratan yang ada dalam standar skema “OECD Due Diligence Guidance for Responsible 

Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” yang disusun oleh semua 

stakeholder yang terkait dalam perdagangan emas global baik di negara-negara OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) maupun di negara non-OECD.  

 

Kerangka/framework dalam skema LBMA dikenal juga sebagai “5 tahapan OECD dalam melakukan uji 

kelayakan berbasis risiko” atau “the OECD five-step framework for risk-based due diligence” sebagai 

berikut (LBMA Responsible Sourcing Programme V8, 2018). 

 

Tabel 4. Tahap Sertifikasi Emas LBMA. 

 

Tahap Ke Uraian Hal-hal yang harus disiapkan 
 

1 Membuat sistem manajemen 

yang kuat. 

 

1. Mengadopsi kebijakan organisasi tentang 

uji tuntas untuk rantai pasokan emas. 

2. Membuat struktur manajremen untuk 

mendukung uji tuntas rantai pasokan. 

3. Membangun sistem internal yang kuat, 

control dan transparansi rantai pasokan 

emas, termasuk keterlacakan dan 

identifikasi pelaku rantai pasokan lainnya. 

4. Memperkuat keterlibatan organisasi 

dengan pemasok emas lainnya, dan jika 

memungkinkan, membantu pemasok 

emas lain dalam membangun kapasitas 

uji tuntas. 

5. Membangun mekanisme pengaduan 

rahasia. 

 

2 Mengidentifikasi dan menilai 

risiko yang ada dalam rantai 

nilai/value chain. 

 

1. Mengidentifikasi risiko dalam rantai 

pasokan emas. 

2. Menilai risiko dalam kaitannya dengan uji 

kelayakan standar rantai pasokan 

mereka. 

3. Melaporkan penilaian risiko kepada 

manajemen senior yang ditunjuk. 

 

3 Mendesain dan 

mengimplementasikan strategi 

1. Melaporkan temuan kepada manajemen 

senior yang ditiunjuk. 
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untuk mengatasi risiko yang 

timbul. 

 

2. Merancang strategi manajemen risiko 

dari risiko yang diidentifikasi berupa: (i) 

mitigasi risiko sambal melanjutkan 

perdagangan; (ii) mitigasi risiko saat 

menangguhkan perdagangan; atau (iii) 

melepaskan diri dari risiko. 

3. Strategi manajemen risiko yang dilakukan 

harus mencakup langkah-langkah terukur  

yang akan diambil dan dicapai, 

pemantauan kerja, penilaian ulang risiko 

secara berkala dan laporan rutin kepada 

manajemen senior yang ditunjuk. 

4. Melakukan penilaian fakta dan risiko 

tambahan untuk risiko yang 

membutuhkan mitigasi, atau setelah 

perubahan keadaan. 

 

4 Mengatur adanya organisasi 

independen untuk melakukan 

audit dan uji kelayakan pada 

rantai nilai. 

 

Persyaratan auditor; 

Standar audit; 

Prosedur audit; 

Periode audit; 

Penyampaian laporan audit ke LBMA. 

 

5 Membuat laporan tentang uji 

kelayakan pada rantai nilai. 

 

Laporan kepatuhan refiner/pemurni; 

Rencana tindakan perbaikan. 

 

 

Iuran tahunan anggota LBMA bervariasi mulai dari Great Britain Pounsterling/GBP 5,250, GBP 8,400 

sampai dengan GBP 16,400. Besarnya iuran akan menentukan fasillitas yang diperoleh oleh 

perusahaan yang bersangkutan dari keanggotaan tersebut. PT. ANTAM merupakan anggota LBMA dan 

mengikuti standar sertifikasi dari LBMA. 

 
Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious Metals for Artisanal and Small-scale Mining by 
the Northern-based Fairtrade Internasional 
 

Pada saat awal berdirinya, organisasi Alliance for Responsible Mining (ARM) telah menyusun standar 

penambangan emas yang bertanggung jawab dengan penekanan pada kelestarian lingkungan, namun 

karena pada dasarnya ARM ini adalah sekumpulan LSM dan organisasi sosial dengan kapasitas untuk 

menjangkau pasar yang terbatas, maka kemudian mereka menggandeng organisasi FAIRTRADE yang 

dianggap memiliki akses ke pasar yang lebih luas, untuk bersama-sama mengembangkan dan 

menyebarluaskan konsep penambangan emas yang bertanggung jawab. 

 

Pada tahun 2013, karena beberapa perbedaan pandangan, kedua organisasi ini memutuskan untuk 

berpisah dan mengembangkan standarnya sendiri-sendiri; FAIRTRADE dengan standarnya (Fairtrade 

Standard for Gold and Associated Precious Metals for Artisanal and Small-scale Mining) dan ARM 

dengan standarnya (Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-scale Mining, including 

Associated Precious Metal). 

 

Beberapa poin penting yang ada dalam Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious Metals 

for Artisanal and Small-scale Mining adalah: 
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1. Tujuan standar ini disusun sebagai sebuah strategi yang bertujuan memperkenalkan 

Sustainable Development Goals (SDG) dan mengurangi kemiskinan melalui perdagangan yang 

berkeadilan; 

2. Dalam menetapkan standar ini, FAIRTRADE mengikuti aturan yang ada pada Organisasi Buruh 

Internasional (ILO) dan ISEAL code of Good Practice for Social and Environmental Standards.  

Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat pada www.fairtrade.net/setting-the-standards.  

Standar ini juga mengharuskan organisasi pertambangan selalu mematuhi undang-undang 

dan peraturan yang berlaku secara nasional. 

3. Melibatkan pihak independen untuk proses audit dalam rangkaian kegiatan sertifikasi. 

 
Standar Fairtrade mencakup 4 bagian di mana setiap bagiannya terdapat tujuan, persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi, dan panduan pelaksanaannya. Berikut bagian-bagian standar 

Fairtrade secara ringkas.  Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada Fairtrade Standard versi 08.11.2013 

v_1.2.  

 

Tabel 5. Persyaratan Sertifikasi Emas PESK oleh Standar Fairtrade. 

 

Bagian Uraian Hal-hal yang harus diperhatikan dan 
dipenuhi 

 
Persyaratan Umum Legalitas PESK Izin dari Pemerintah; 

Visi dan misi; 

Penerimaan audit; 

Kontak person; 

Dukungan dari staff Fairtrade 

Internasional atau konsultan. 

 

 Keanggotaan dan Batasan 

Wilayah 
Penambang PESK; 

Wilayah kerja. 

 

 Tanggung jawab ASMO Pajak, biaya-biaya, royalty; 

Kebijakan anti korupsi; 

Prosedur keluhan; 

Investigasi oleh pihak luar; 

Pengembangan keberlanjutan; 

Integrasi kelompok rentan; 

Tidak mendukung kelompok bersenjata; 

Kebijakan hak asasi manusia dan konflik 

tambang; 

Identifikasi risiko; 

Manajemen risiko; 

Melaporkan pengukuran uji tuntas; 

Pengukuran preventif dan remediasi; 

 

 Relasi dengan Komunitas 

Lokal 
Identifikasi komunitas local; 

Perlindungan hak-hak tanah; 

Kesepakatan yang mengikat dengan 

komunitas terdampak; 

Lokasi khusus yang signifikan; 
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Kearifan lokal; 

 

   

Perdagangan Keterlacakan Pemisahan metal secara fisik; 

Keterlacakan transaksi; 

Dokumentasi keterlacakan; 

Keterlacakan fisik apabila pengolahan milik 

sendiri; 

Keterlacakan apabila pengolahan pihak ketiga; 

Keterlacakan apabila logam mulia terpisah 

secara ekologis; 

Keterlacakan dalam pengolahan; 

Pemisahan secara fisik; 

Keterlacakan Program Sumber Emas; 

 

 Komposisi Produk Produk final; 

Otorisasi penggunaan tanda FAIRTRADE; 

Karat minimum; 

Komponen perhiasan; 

Komposisi logam; 

 

 Sumber yang bertanggung 

jawab dan informasi pasar 

Tidak mendukung kelompok bersenjata; 

Kebijakan hak asasi manusia dan konflik 

tambang; 
Prosedur kontrol transport; 

Identifikasi risiko; 

Manajemen risiko; 

Laporan pengukuran uji tuntas; 

Pengukuran preventif dan remediasi; 

Rencana produksi tahunan; 

Transparansi dokumentasi; 
Perjanjian yang ditandatangani; 

Penentuan konten dan prosedur arbitrase; 

Periode uji coba; 

Operator pihak ketiga; 

Pengiriman pesanan; 

Perjanjian mengikat; 

Laporan transaksi dengan penambang; 

 

 Penggunaan merk dagang 

FAIRTRADE 

Panduan penggunaan tanda FAIRTRADE 

GOLD; 

Pelabelan dan kebijakan komunikasi dalam 

Program Sumber Emas; 

Tanda FAIRTRADE pada label/stemple; 

 

   

Produksi Management Praktek 

Produksi 

Definisi sistem produksi; 

Sistem internal kontrol; 

Monitoring berkala; 
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Sistem internal kontrol dalam fasilitas 

pengolahan; 

Struktur formal; 

Kontrol keuangan resmi; 

 

 Perlindungan Lingkungan 

 

 

 Ø Pengelolaan 

Bahan Beracun. 

Recovery emas tanpa merkuri; 

Area terbatas yang ditentukan untuk 

penggunaan merkuri; 

Perlengkapan perlindungan; 

Perlindungan pekerja rentan; 

Tidak ada amalgamasi ore; 

Pembakaran amalgamasi di tempat yang 

ditentukan; 

Peningkatan kesadaran tentang risiko 

kesehatan dengan pembakaran amalgam; 

Akses ke instalasi recovery amalgam; 

Tidak menggunakan asam nitrat; 

Tailing untuk amalgam yang belum diproses; 

Tidak ada kontaminasi lingkungan; 

Pelatihan personal untuk pengolahan dengan 

sianida; 

Pengolahan alternatif; 

Uji coba metode pengolahan alternatif; 

Volume yang signifikan dari emas yang 

diproses secara alternatif; 

Lokasi untuk pembuangan bahan beracun; 

Instrumen dan alat-alat; 

Detoksifikasi larutan sianida dan tailing; 

Tidak ada pembuangan di badan air; 

 

 Ø Perlindungan 

Ekosistem 

Izin lingkungan; 

Area yang dilindungi; 

Tambang terbuka; 

Tidak ada pembuangan residu bahan bakar; 

Dampak lingkungan; 

Pengisian Kembali tambang terbuka; 

Isolasi bahan-bahan pembentuk asam; 

Tidak ada pembuangan air terkontaminasi; 

Praktek pengelolaan limbah; 

Pembuangan bahan-bahan kimia; 

Rehabilitasi dan restorasi; 

Aturan untuk penambangan alluvial; 

Jarak dari badan air; 

 Ø Ekologi Emas, 

Perak, dan Platina 

Tidak menggunakan merkuri dan sianida 

untuk pengolahan mineral; 

Rencana pengelolaan lingkungan; 

 

 Kondisi Tenaga Kerja Penilaian kondisi pekerja; 

Monitoring kondisi pekerja; 
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Kebijakan pekerja; 

 

 Ø Bebas dari 

diskriminasi 

Tidak ada diskriminasi; 

Tidak ada pemaksaan fisik dan mental; 

Tidak ada perilaku pelecehan seksual; 

Kebijakan kekerasan berbasis gender; 

Kesempatan yang sama; 

Dukungan bagi wanita hamil dan menyusui; 

 

 Ø Bebas dari pekerja 

yang tidak dapat 

diterima. 

Tidak ada pekerja paksa; 

Kebebasan bagi pasangan; 

Kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan; 

Kebebasan untuk masuk bekerja; 

 

 Ø Pekerja anak dan 

perlindungan anak 

Tidak mempekerjakan anak-anak; 

Kondisi yang ketat untuk membantu anak 

bekerja; 

Perhatian untuk anak di bawah 18 tahun; 

Pekerjaan masa lalu anak-anak dan 

remediasi; 

Kebijakan pekerja anak; 

Pencegahan pekerja anak; 

Proyek-proyek pencegahan; 

Kesejahteraan anak-anak; 

 

 Ø Kebebasan 

berserikat dan 

kesempatan 

berunding 

Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja; 

Akses ke perwakilan serikat pekerja; 

Tidak ada diskriminasi perwakilan serikat 

pekerja; 

Organisasi pekerja; 

Waktu untuk perwakilan pekerja; 

Peningkatan kesadaran tentang hak dan 

kewajiban pekerja; 

 

 Ø Kondisi kerja Upah dan kondisi kerja; 

Pembayaran rutin dan terdokumentasi; 

Hari istirahat; 

Pekerja tetap; 

Kewajiban pihak ketiga; 

Kontrak kerja; 

Pemotongan gaji; 

Cuti sakit, jaminan social; 

Jam kerja; 

Peraturan lembur; 

Kompensasi lembur; 

Pekerja sementara; 

Cuti dibayar; 

Kenaikan tingkat upah; 

Manfaat yang setara untuk semua pekerja; 

Perumahan; 

Kesehatan dan pensiun; 
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Kecelakaan, penyakit, bencana; 

Kebijakan untuk janda; 

Reparasi bagi janda dan ahli waris; 

 

 Ø Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

Peralatan pelindung; 

Keamanan proses, tempat kerja, mesin; 

Akses ke informasi tentang Kesehatan dan 

keselamatan; 

Komite Kesehatan dan keselamatan; 

Peta pertambangan; 

Rencana penyelamatan pertambangan; 

Identifikasi risiko; 

Pelatihan tentang risiko kesehatan dan 

keselamatan; 

Pemeriksaan Kesehatan; 

Diagnosis risiko dan kerentanan; 

Peningkatan kesadaran di komunitas 

pertambangan; 

 

   

Bisnis dan 

Pengembangan 

Potensi pengembangan Komite Premium Fairtrade; 

Aturan internal Komite Premium Fairtrade; 

Persetujuan oleh Rapat Anggota; 

Penilaian kebutuhan; 

Rencana pengembangan Fairtrade; 

Pengambilan keputusan atas rencana 

pengembangan Fairtrade; 

Tanggung jawab atas rencana pengembangan 

Fairtrade; 

Pelaporan; 

Sistem akunting; 

Rekening bank untuk premium Fairtrade; 

Pembukuan rekening bank; 

Proaktif informasi; 

 

 Demokrasi, Partisipasi, dan 

Transparansi 

Struktur organisasi; 

Penambang terdaftar; 

Aturan masuk dan pengecualian; 

Rapat umum tahunan; 

Aturan dan regulasi; 

Persetujuan oleh Rapat Anggota; 

Informasi kepada anggota; 

Administrasi dan pembukuan; 

Komunikasi ke masyarakat; 

Pelatihan tentang mekanisme internal; 

Aksesibilitas catatan dan pembukuan; 

Penandatangan rekening bank; 

Notulen Rapat Anggota; 

Partisipasi anggota; 

 

 Non-diskriminasi Tidak ada diskriminasi; 
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Identifikasi kelompok yang kurang 

beruntung/minoritas; 

Program untuk kelompok yang kurang 

beruntung/minoritas; 

Representasi perempuan yang setara; 

Akses ke sumber daya dan inovasi untuk 

perempuan; 

 

 Pra-keuangan Pengelolaan pra-keuangan; 

Presentase pra-keuangan; 

Periode uji coba yang baru; 

 

 Harga Penetapan harga; 

Tahapan pembayaran; 

Fairtrade Premium; 

Fairtrade Ekologi Premium; 

Pembayaran Fairtrade Premium; 

Biaya transportasi dan asuransi; 

Indikasi pembayaran Fairtrade Premium; 

Operator yang dikontrak; 

 

 

 

CRAFT Code by the Southern-based Alliance for Responsible Mining 
 

Salah satu panduan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah CRAFT Code yang merupakan 

sebutan untuk Code of Risk-mitigation for ASM Engaging in Formal Trade (CRAFT) yang dimaksudkan 

sebagai instrumen PESK dan industri hilir untuk memvalidasi kelayakannya untuk menjual dan juga 

memvalidasi sumber mineral dan logam yang berasal dari PESK. 

 

CRAFT Code dikembangkan oleh Alliance for Responsible Mining (ARM) dan RESOLVE yang bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas komunitas PESK dalam melakukan kegiatan pertambangan dan 

perdagangan emas PESK. CRAFT Code bersifat “open license” dan disusun oleh para pemangku 

kepentingan dalam perdagangan dan pertambangan emas, mulai dari penambang sampai pembeli. 

Dengan CRAFT Code diharapkan agar proses perdagangan emas legal PESK antara pembeli dan 

penambang dapat terjadi secara lebih baik, lebih murah, dan lebih mudah. 

 

CRAFT Code hanya merupakan panduan bagi komunitas PESK dalam melakukan kegiatan 

penambangan secara bertanggung jawab. Panduan bagi CRAFT Code secara umum meliputi 2 bagian 

besar; Pertama adalah penambangan harus dilakukan sesuai dengan standar Konvensi Minamata 

(non-merkuri) dan kedua proses manajemen yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di negara di mana PESK tersebut berada.  

 

Beberapa poin penting dalam CRAFT Code adalah: 

1. CRAFT Code disusun sebagai instrumen bagi PESK untuk memvalidasi produknya agar sesuai 

dengan aturan yang ada dalam standar uji kelayakan Due Diligence Guide (DDG) dari negara-

negara yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD); 

2. CRAFT bertujuan memfasilitasi kerjasama antar aktor di dalam rantai pasokan dari hilir sampai 

ke hulu sehingga berbagai risiko yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, 
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peningkatan kesejahteraan sosial, serta peraturan organisasi yang termuat dalam Modul 2A 

atau “Risiko Lampiran II” dapat dimitigasi; 

3. Dalam prosesnya tidak perlu melibatkan pihak independen untuk melakukan audit. 

 

CRAFT Code diharapkan mendukung upaya-upaya sah produsen dari sektor PESK untuk menjual 

produk mereka ke pasar formal dan, sebaliknya, membantu aktor-aktor hilir bekerja sama dengan 

produsen-produsen PESK yang legal. Dengan menaati CRAFT Code, para produsen mineral PESK telah 

bertindak dan beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan OECD DDG 

di mana PESK diwajibkan untuk memenuhi syarat yang diwajibkan oleh klien (pembeli produk 

mereka), sesuai dengan hukum dan norma internasional, regional, dan nasional. 

   

Maksud menyeluruh CRAFT Code ini adalah menggalakkan pengembangan sektor PESK di bidang 

sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan syarat uji tuntas 

sebagai instrumen untuk menyelenggarakan dampak pembangunan yang positif bagi PESK. 

 

Skema-skema rantai pasokan yang mengadopsi dan menggunakan CRAFT Code untuk sumber daya 

dari PESK atau untuk mendukung pengembangan PESK diistilahkan dengan Skema-skema CRAFT. 

Guna mengakomodir penataan produsen PESK di sektor hulu, kerangka kerja hukum yang mengatur, 

dan skenario penerapan yang sangat luas dan beragam, sejak awal CRAFT Code dikembangkan 

menurut persyaratan lisensi Creative Commons (CC) Open Source.1 Sebagai standar open source, 

CRAFT Code dapat digunakan secara bebas oleh produsen PESK mana saja untuk program 

pengembangan PESK. 

  

Sesuai dengan syarat lisensi CC Open-Source CRAFT Code, ARM sebagai penyelenggara skema CRAFT 

Code mempunyai sangat sedikit kendali atas siapa yang menggunakan CRAFT Code, untuk maksud 

apa, dan berdasarkan syarat apa. Namun, guna menjaga konsistensi dalam penerapan CRAFT, ARM 

menyusun CRAFT Code Versi 2.0 yang memuat bagian baru (Jilid 3) yang berisikan tentang pedoman 

Skema-Skema CRAFT, dan bagaimana Skema-Skema tersebut diharapkan berinteraksi dengan para 

produsen PESK dan apa saja klaim yang dapat dibuat terkait penggunaan CRAFT Code. Jilid 3 sekaligus 

memperkuat tujuan utama disusunnya Skema-Skema CRAFT Code yang diharapkan bisa mendukung 

para produsen PESK dalam upaya untuk menaati persyaratan CRAFT Code dan menyempurnakan 

kegiatan operasional mereka. 

  

Open-source juga menyiratkan bahwa tidak memungkinkan penentuan suatu skema sertifikasi 

dilakukan secara eksklusif. CRAFT Code sendiri bukanlah suatu skema sertifikasi! Banyak cara non-

eksklusif untuk menentukan kesesuaian dengan CRAFT Code, seperti prakarsa-prakarsa skema 

jaminan rantai pasokan atau prosedur-prosedur uji tuntas penyelenggara rantai pasokan yang sudah 

ada, dapat bekerja secara berdampingan. Walaupun begitu, CRAFT Code dapat saja dileburkan dalam 

skema sertifikasi yang sudah ada dan/atau skema sertifikasi dapat diselenggarakan berdampingan 

dengan CRAFT Code. 

 

Untuk dapat menggunakan CRAFT Code sebagai acuan dalam melakukan kegiatannya, PESK dapat 

mulai berkomunikasi dengan lembaga terkait, misalnya ARM untuk mendapatkan arahan selanjutnya. 

Seperti sudah diuraikan bahwa CRAFT Code tidak mensyaratkan audit dari pihak ketiga (kecuali jika 

diminta oleh pihak pembeli). Proses verifikasi yang menyatakan bahwa PESK telah melakukan 

penambangan sesuai dengan panduan CRAFT Code, yang dilakukan secara mandiri oleh penambang 

(Pihak Pertama) atau pedagang (Pihak Kedua) dengan membuat laporan lengkap beserta bukti-bukti 

terkait kepada pihak pemegang lisensi CRAFT Code, yaitu ARM. Jika diperlukan, ARM atau Pihak Ketiga 

dapat dilibatkan dalam proses pendampingan untuk mempersiapkan PESK dalam melakukan langkah-

 
1 Lisensi Creative Commons Attribution-Share-Alike 4.0 (CC-BY-SA) yang banyak digunakan:  
hhtps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
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langkah yang diperlukan agar kegiatan PESK sesuai dengan pedoman CRAFT Code ini. Versi terbaru 

dari pedoman ini adalah CRAFT 2.0 yang dirilis 5 Oktober 2020. 

 

Kelembagaan 

 

PESK yang ingin mengikuti panduan CRAFT Code diharapkan mendapat dukungan yang kuat dari 

komponen/lembaga lain yang terlibat, misalnya Pemerintah, LSM pendamping, dan 

pedagang/pembeli/eksportir, sehingga PESK mendapatkan dukungan untuk: 

1. Meningkatkan praktik pertambangan yang baik untuk terlibat dengan pasar formal; 

2. Membangun dan memperkuat struktur organisasi PESK, memiliki dokumen untuk beroperasi 

secara sah; 

3. Dapat mengakses informasi yang sensitif terkait konflik, yang tidak dimiliki PESK dan 

mendukung PESK dengan pengumpulan bukti-bukti; 

4. Penilaian dan khususnya penerapan rencana manajemen risiko; 

5. Secara proaktif berkontribusi pada praktik PESK yang bertanggung jawab, rantai pasokan yang 

bertanggung jawab, dan pembangunan berkelanjutan. 

 
Prosedur 

 

Panduan CRAFT Code terdiri dari 5 tahap: 

1. Kerangka kerja, membangun sistem manajemen; 

2. Penaksiran risiko; 

3. Mitigasi risiko; 

4. Verifikasi; dan 

5. Pelaporan. 

 

Kelima tahap ini dituangkan dalam 5 Modul yang menjadi syarat untuk diikuti oleh PESK secara runut 

yang dapat dilihat pada table berikut: (Uraian lebih detail dan sistematis dapat dilihat dalam CRAFT 

2.0 Vol. 1, Vol. 2A, Vol. 2B, dan Vol. 3) 

 

Tabel 6. Modul dalam Craft Code untuk Sertifikasi Emas PESK. 

 

Modul Uraian Kriteria yang harus dipenuhi 
 

Modul 1 Mengadopsi suatu 

Sistem Manajemen yang 

kuat. 

 

Kriteria: menyatakan (dalam Laporan CRAFT atau 

pernyataan terpisah) komitmennya untuk 

“mengurangi, dan jika memungkinkan menghilangkan 

penggunaan merkuri”, seperti yang disyaratkan oleh 

Konvensi Minamata. 

 

Modul 2 Keabsahan/legalitas 

PESK. 

 

Kriteria: PESK adalah sah dan formil/legal. 

Modul 3 Risiko-risiko yang segera 

memerlukan 

penyelesaian. 

 

Kriteria: LULUS atau GAGAL 

• Penyiksaan 

• Tenaga kerja paksa 

• Tenaga kerja anak-anak 

• Kekerasan seksual 

• Pelanggaran hak asasi manusia 

• Pengaruh kelompok bersenjata dalam rantai 

pasokan 
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• Pemerasan 

• Kejahatan perang atau pelanggaran atas 

undang-undang kemanusiaan 

 

Modul 4 Risiko-risiko yang segera 

memerlukan 

penyelesaian setelah 

mitigasi tidak berhasil.  

 

Kriteria: LULUS, GAGAL, PROGRES 

• Dukungan terhadap kekuatan publik atau 

swasta yang mengendalikan wilayah 

penambangan secara illegal. 

• Pencucian uang. 

• Penyuapan / kecurangan. 

• Representasi asal emas. 

• Penghindaran pajak. 

Modul 5 Risiko-risiko yang 

memerlukan perbaikan. 

 

Kriteria: LULUS atau PROGRES 

• Manajemen substansi beracun (merkuri). 

• Penggunaan sumber daya air yang tepat. 

• Kesehatan dan Keselamatan Penambangan. 

• Hak asasi mineral dan pertanahan. 

• Ko-eksistensi yang damai dengan aktivitas 

produksi lainnya. 

• Hak asasi wanita dan anak-anak. 

 

 
5. Pengamatan Lapangan 
 
Proses pengamatan lapangan terdiri dari penentuan metodologi pengumpulan data dan hasil 

pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi saat ini dan 

kesiapan para pelaku PESK untuk menerima sertifikasi emas PESK.  

 

5.1 Metodologi Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data lapangan dilakukan sejak pertengahan Oktober sampai pertengahan November 

2020 pada 9 lokasi PESK di Sulawesi Utara (Tatelu, Talawaan, Tobongon); Kalimantan Tengah 

(Parenggean), Yogyakarta (Kulon Progo), Gorontalo Utara (Hulawa), Riau (Kuantan Singingi), Lombok 

Barat (Sekotong), dan Halmahera Selatan (Obi). 

 

Data dan informasi dikumpulkan melalui desk study, observasi, dan wawancara singkat kepada 

stakeholder terkait di antaranya penambang di lokasi PESK, pedagang/pengumpul, koperasi 

penambang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, 

Bank BRI Parenggean, Bank NTB Syariah, dan PT. ANTAM.  Sebagian besar wawancara dilakukan 

melalui telepon terhadap responden yang berhasil dihubungi baik di lokasi PESK, di kabupaten, 

maupun di provinsi. 

 

Selanjutnya data dan informasi yang dikumpulkan dianalisa dan didalami lebih lanjut dalam kaitannya 

dengan proses sertifikasi emas PESK mengacu kepada standar dan panduan yang ada.   

 

5.2 Hasil Pengamatan Lapangan  
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Hasil pengamatan lapangan berdasarkan data yang terkumpul dari berbagai responden yaitu 

penambang, pengumpul, koperasi penambang, bank, pemerintah, dan perusahaan besar/eksportir. 

 

Penambang 

 

Dari pengamatan dan wawancara dengan penambang yang tersebar di beberapa lokasi PESK tampak 

bahwa sebagian besar penambang merupakan pekerja yang tidak terlatih.  Kebanyakan tingkat 

pendidikan penambang adalah sekolah dasar dan menengah, mereka memperoleh pengetahuan 

menambang secara turun temurun atau magang pada penambang lain tanpa mendapat pelatihan 

atau pengetahuan pertambangan dan keselamatan kerja.  Mereka bekerja berkelompok atau 

menerima upah setelah mendapatkan hasil emas.  Tingkat pengetahuan yang rendah ini 

mengakibatkan mereka berada dalam posisi tawar yang rendah dalam menghadapi berbagai 

pihak/aktor yang ada dalam value chain (pengumpul/pembeli). Di samping itu kegiatan usaha 

penambangan merupakan usaha turun temurun yang cenderung tidak banyak mengalami perubahan 

baik dalam cara menambang maupun dalam pengolahannya. 

 

Sebagai contoh dari sisi penentuan kadar emas, dari wawancara dengan 10 penambang, hanya 1 orang 

yang memahami bagaimana cara menghitung kadar emas atau hanya sekitar 10% saja. Hal ini 

menyebabkan banyak penambang PESK (90%) yang bergantung kepada penilaian dari pembeli (yang 

umumnya pengumpul) dalam menentukan kadar emas yang dijual.  Dalam beberapa kasus, hal ini 

mengakibatkan timbulnya perselisihan antara penambang dan pengumpul. Sebanyak 40% 

penambang PESK yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka pernah mengalami hal ini.  

 

Hampir semua penambang di lokasi-lokasi yang diamati mayoritas masih menggunakan merkuri 

dalam proses pengolahan emas, baru sebagian kecil yang beralih menggunakan sianida.  Banyak yang 

tidak mengetahui bahaya merkuri bagi kesehatan maupun lingkungan hidup.  Walaupun mereka 

sudah banyak yang mengetahui merkuri dilarang, namun mereka belum mengetahui metode 

penggantinya. Sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan mereka, tidak ada pilihan lain, mereka 

tetap menggunakan merkuri walaupun sudah dilarang, sudah mulai sulit didapat, dan harganya 

semakin mahal. 

 

Dari sisi legalitas, hanya sedikit yang mengetahui bahwa penambang harus menambang pada lokasi 

yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penambang harus memiliki 

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk melakukan penambangan. Ketidaktahuan mengenai tata cara 

pengurusan IPR terutama oleh penambang dengan tingkat pengetahuan rendah dialami oleh 

penambang ketika berhadapan dengan birokrasi. Hal ini terjadi di Tobongon, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, penambang secara perorangan sudah mengajukan IPR 

sejak 2 tahun yang lalu namun sampai saat pengamatan dilakukan, IPR belum terbit.  Di sisi lain 

berubahnya peraturan perundangan terkait PESK pada Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, 

ikut menambah kompleksitas pengurusan IPR yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah 

Provinsi berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 

 

Dari hasil pengamatan, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terdapat di Kulon Progo, 

Talawaan, Tatelu, Tobongon, Parenggean, Kuantan Singingi, dan Halmahera Selatan.  Untuk IPR yang 

telah terbit ada di Kulon Progo (1), Talawaan (1), Tatelu (1), Tobongon (1), Parenggean (1), dan 

Halmahera Selatan (5). Sementara lokasi PESK di Lombok Barat dan Gorontalo Utara, WPR sedang 

dalam proses pembahasan dan ini mengakibatkan IPR belum bisa diajukan mengingat salah satu 

syarat pengajuan IPR adalah lokasi PESK harus berada dalam area WPR.  Sementara di Kuantan Singingi 

pengajuan IPR menunggu studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selesai. 
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Penambang PESK menyadari keterbatasan mereka tersebut di atas dapat menyebabkan kesulitan 

mengelola usaha tambangnya dan tidak memiliki posisi tawar untuk memperoleh harga yang terbaik. 

Dalam kaitannya menuju sertifikasi emas PESK, penambang perlu ditingkatkan pengetahuan, 

wawasan, dan ketrampilannya melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas penambang baik 

berupa sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan, di antaranya: pendampingan untuk memperoleh Izin 

Pertambangan Rakyat, pengelolaan pertambangan yang aman/legal, metode pengolahan emas bebas 

merkuri, pengukuran kadar emas, akses terhadap modal usaha, dan akses informasi terhadap harga 

emas di pasar formal. 

 

Pengumpul 

 

Beberapa pengumpul yang berhasil diwawancarai di lokasi pengamatan di Halmahera Selatan, Tatelu, 

Tobongon, Talawaan, dan Parenggean menyampaikan bahwa mereka sudah bekerja sebagai 

pengumpul antara 3 sampai 20 tahun.  Umumnya mereka membeli emas dengan modal sendiri dan 

dari hasil jual beli emas.  Apabila mereka kekurangan modal karena ada pembelian emas dalam jumlah 

besar, mereka pinjam ke boss atau tempat mereka biasa menjual emas. 

 

Hampir semua pengumpul mengetahui cara penentuan kadar emas secara tradisional dengan belajar 

secara otodidak dan melihat/belajar secara langsung dari sesama pengumpul. Tidak ada pelatihan 

secara formal dan mereka umumnya tidak terbuka atau memberitahukan kepada orang lain tentang 

cara atau metode pengukuran kadar emas yang mereka terapkan.     

 

Di beberapa lokasi PESK cara penentuan kadar emas oleh pengumpul/pembeli berbeda-beda yaitu 

dengan metode batu gosok, timbang air, jari-jari, pen, dan bahkan hanya dilihat secara kasat mata.  

Umumnya penjual/penambang akan percaya dengan kadar emas yang ditetapkan oleh pengumpul.  

Apabila penjual/penambang tidak cocok dengan kadar yang ditentukan oleh pengumpul, biasanya 

terjadi tawar-menawar atau perdebatan.  Jarang terjadi perselisihan besar di antara 

penjual/penambang dengan pengumpul.  Mereka sudah saling kenal dan menjalin kepercayaan di 

antara mereka.  

 

Di samping penentuan kadar emas, pengumpul juga menentukan harga emas pada saat transaksi 

berdasarkan acuan harga toko atau informasi dari bandar/boss. Jadi harga emas yang diterima 

penambang/penjual ditentukan oleh pengumpul/pembeli berdasarkan kadar emas dan harga yang 

ditentukan oleh pengumpul/pembeli. 

 

Pengumpul banyak mendapat keuntungan karena pengumpullah yang menentukan sendiri kadar 

emas, harga lebih rendah dari harga pasar, dan logam ikutan lain yang didapat ketika dijadikan logam 

mulia seperti perak dan tembaga. 

 

Pengumpul lokal hampir seluruhnya bekerja sendiri.  Mereka akan menjual kembali ke bandar 

besar/boss atau toko emas di kota.  Di Tatelu, para pembeli emas lokal ini jumlahnya cukup banyak 

sekitar 20-an dan mereka disebut “daeng” karena hampir seluruhnya berasal dari Sulawesi Selatan.  

Mereka mendapat izin beroperasi di sekitar lokasi tambang dari Kepala Desa dan oleh Koperasi 

setempat pengumpul ini dijadikan anggota luar biasa koperasi. 

 

Dalam kaitannya dengan proses menuju sertifikasi emas PESK, pengumpul-pengumpul yang 

beroperasi di wilayah PESK ini perlu mendapat pemahaman bagaimana menjalankan usahanya 

dengan aman, legal, dan tidak merugikan penambang.  Pengumpul-pengumpul perlu dilibatkan dan 

diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk penambang baik sosialisasi maupun pelatihan-

pelatihan.  Koperasi penambang bisa membentuk satu unit tersendiri untuk pengumpul ini, atau 
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apabila belum memungkinkan tergabung dalam koperasi, perlu dibentuk wadah tersendiri bagi 

pengumpul. 

 

Koperasi 

 

Koperasi penambang yang ada di beberapa lokasi yang diamati sebagian besar baru dibentuk 1 - 2 

tahun yang lalu, seperti di Tatelu, Tobongon, Kuantan Singingi, Halmahera Selatan, Kulon Progo, dan 

Lombok Barat. Secara kelembagaan koperasi-koperasi ini belum cukup kuat baik dari sisi manajemen 

maupun modal usaha dan membutuhkan dukungan dan pendampingan lebih lanjut. 

 

Hanya di Tatelu dan Talawaan saja koperasi yang memiliki IPR atas nama koperasi.  Selebihnya 

menggunakan nama perorangan atau kelompok untuk IPR-nya. Di samping itu, di beberapa koperasi 

legalitas operasional koperasi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), 

Rekening Bank, Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan laporan keuangan masih perlu dilengkapi.  

 

Bisa dikatakan sebagian besar koperasi belum benar-benar aktif.  Iuran anggota belum rutin dan 

belum terkumpul untuk dijadikan modal usaha, sehingga koperasi belum bisa menampung emas yang 

dihasilkan oleh anggotanya.  Koperasi memiliki rencana untuk bisa menampung dan membeli emas 

anggotanya. 

 

Sebagian besar anggota koperasi adalah penambang dan ada juga dari kalangan pedagang dan petani.  

Anggota perempuan tidak banyak antara 5 – 7 orang, namun untuk koperasi perempuan di Tatelu dan 

Tobongon, seluruh anggotanya perempuan; 40 orang di Tatelu dan 29 orang di Tobongon. Tingkat 

pendidikan penambang anggota koperasi rata-rata sekolah dasar dan menengah, tidak memiliki 

keahlian di bidang pertambangan, dan tidak memiliki kemampuan manajerial.  Banyak pengurus 

koperasi rata-rata sudah berusia lanjut dan dipilih karena senioritas dan pengaruhnya di masyarakat, 

bukan karena kecakapan dalam manajemen maupun bisnis. 

 

Penambang anggota koperasi masih banyak yang menggunakan merkuri dalam pengolahannya.  Di 

samping pengetahuan pengolahan emas bebas merkuri yang belum banyak diketahui, juga koperasi 

belum memiliki peralatan dan pengetahuan yang cukup.  Penambang juga mengenal pengolahan 

dengan sianida, namun metode ini membutuhkan modal besar dan jumlah material yang banyak 

untuk diolah.  Pengolahan emas bebas merkuri sudah mulai dibangun di Parenggean, Tatelu, 

Tobongon, dan Kulon Progo, namun belum beroperasi penuh.  Penambang anggota koperasi berharap 

peralatan yang terpasang di lokasi PESK ini bisa segera beroperasi sehingga mereka bisa segera 

meninggalkan merkuri yang semakin sulit didapat dan mahal. 

 

Pengamatan lain menunjukkan koperasi belum bisa secara keseluruhan menampung hasil emas 

anggotanya dan menjual ke pengumpul dan pedagang lokal dengan harga yang umumnya relatif 

rendah dibandingkan dengan harga toko. Agar ke depan dapat mengakses pasar yang lebih luas dan 

harga yang lebih baik, semua koperasi sadar pentingnya upaya untuk meningkatkan kemampuan 

manajemen usaha dan pengolahan emas yang lebih ramah lingkungan serta mendukung proses 

sertifikasi. Di Tatelu sudah mulai dirintis kerjasama Koperasi dengan PT. Antam Resourcindo untuk 

pemasaran emas, namun masih dalam jumlah kecil. 

 

Dalam proses sertifikasi emas PESK, koperasi sangat berperan penting sebagai wadah bagi para 

penambang.  Untuk itu penguatan koperasi menjadi sangat krusial, di antaranya meliputi: 

Legalitas; sebagian besar lokasi PESK tidak berada di lokasi WPR dan penambang baik individual 

maupun yang tergabung dalam koperasi belum banyak yang memiliki IPR.  Dua aspek legalitas ini, 

WPR dan IPR, menjadi keharusan bagi PESK untuk beroperasi secara formal dan sah. Pendampingan 

dan dukungan bagi koperasi untuk beroperasi di wilayah WPR dan memiliki IPR merupakan keharusan. 
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Kelembagaan; koperasi sebagai wadah bagi penambang, banyak yang belum memiliki dokumen 

operasional sebagai perangkat organisasi.  Kebanyakan koperasi hanya memiliki dokumen Akta 

Pendirian. Untuk beroperasi penuh, koperasi harus melengkapi dokumen lain seperti NPWP, NIB, 

memiliki rekening bank, dan mengadakan Rapat Anggota Tahunan setiap tahun. 

 

Sumber daya manusia; umumnya tingkat pendidikan penambang adalah sekolah dasar dan 

menengah, tidak memiliki keahlian di pertambangan, dan tidak memiliki kemampuan manajerial.  

Bahkan pengurus koperasi rata-rata adalah pemimpin informal yang sudah berusia lanjut dan dipilih 

karena senioritas dan pengaruhnya di masyarakat, bukan karena kecakapan dalam manajemen 

maupun bisnis. Membina kader atau pemimpin lokal menjadi penting untuk keberlanjutan koperasi. 

 

Manajemen usaha; semua skema sertifikasi mensyaratkan adanya pengelolaan dan manajemen 

usaha yang kuat, jelas, dan transparan.  Kondisi PESK yang ada saat ini masih belum ada yang memiliki 

sistem manajemen usaha yang baik. Untuk itu pelatihan-pelatihan penguatan manajemen koperasi 

diberikan secara intensif. 

 

Insentif; peraturan-peraturan terkait PESK umumnya bersifat perizinan, sanksi, dan penindakan.  

Bimbingan, dukungan, dan arahan bagi PESK agar menjadi lebih baik masih kurang. Hampir seluruh 

PESK masih menggunakan merkuri dalam pengolahannya dan belum ada insentif yang diterima 

komunitas PESK apabila tidak menggunakan merkuri. Untuk itu perlu adanya stimulus atau insentif 

bagi koperasi yang dapat berupa modal untuk pengembangan usaha, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, transfer knowledge, dan transfer technology. 

    

Lembaga pendukung; sejauh ini sedikit sekali Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yang 

memberikan pendampingan kepada PESK. Termasuk lembaga keuangan/bank belum mendukung 

sektor PESK karena menganggap sektor ini merupakan sektor informal dan penuh ketidakpastian. 

Dukungan bagi koperasi penambang sangat dibutuhkan untuk memberikan bimbingan dan arahan 

untuk bergerak menuju sektor PESK yang formal dan bersertifikasi. 

 

Teknologi non-merkuri; teknologi pengolahan emas bebas merkuri masih awam, belum diketahui, 

dan belum dipahami oleh penambang.  Teknologi non-merkuri saat ini yang sudah dikenal oleh 

penambang adalah dengan menggunakan sianida, yang juga termasuk bahan beracun dan berbahaya.    

Teknologi bebas merkuri harus ada di lokasi walaupun berupa pilot yang nantinya diharapkan bisa 

diadopsi oleh penambang.  Di samping itu perlu adanya sosialisasi tentang bahaya dan dampak 

merkuri baik bagi lingkungan dan Kesehatan yang diiringi dengan pelatihan pengolahan emas tanpa 

merkuri.   

 

Bank 

 

Beberapa bank yang berhasil diwawancarai terkait dengan PESK di Riau, Lombok Barat, dan 

Parenggean menyatakan belum pernah memberikan pembiayaan untuk PESK secara langsung. Selama 

ini bank hanya melayani para pedagang yang di antaranya usaha penjualan kebutuhan untuk peralatan 

tambang atau pembiayaan usaha lain misalnya, perkebunan, toko kelontong, dan usaha lainnya. 

 

Menurut bank, secara regulasi sebagian besar kegiatan pertambangan PESK masih dikategorikan 

sebagai pertambangan liar tanpa izin, tidak berada di lokasi WPR, dan tidak memiliki IPR. Di samping 

itu regulasi dari pihak bank sendiri yang mengkategorikan kegiatan pertambangan rakyat tidak 

termasuk dalam usaha yang mendapat fasilitas layanan pinjaman modal atau bahkan termasuk usaha 

yang dilarang untuk dibiayai. 
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Bank siap untuk membantu sektor PESK namun harus ada payung hukum atau regulasi yang mengatur 

izin pertambangan, harus ada skema rencana pembiayaan yang jelas, dan dukungan serta jaminan 

dari Pemerintah.  

 

Untuk mendukung upaya sertifikasi emas PESK, bank membutuhkan satu set regulasi yang mengatur 

tentang PESK sehingga ada kepastian hukum bagi bank untuk menjadikan PESK sebagai salah satu 

target sektor yang bisa mendapat pembiayaan usaha. 

 

Pemerintah 

 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa dinas terkait, yaitu Dinas ESDM, Dinas Koperasi UMKM dan 

Dinas Perdagangan, semuanya menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada peraturan yang 

mengatur tentang penambangan emas yang bertanggung jawab dan belum ada insentif ekonomis baik 

bagi penambang, pedagang maupun pembeli emas yang berasal dari pertambangan emas non-

merkuri.  

 

Aturan mengenai pertambangan emas yang bertanggung jawab mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara.  Dalam undang-undang ini terjadi perubahan dalam proses 

pengurusan IPR yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dialihkan ke Pemerintah 

Pusat.  Ini membuat pengurusan IPR menjadi terhambat karena masih menunggu peraturan 

pelaksanaannya. 

 

Belum ada insentif bagi PESK yang bertanggung jawab dan pelaku usaha yang terkait dengan produk 

emas non-merkuri, karena regulasi dan aturan untuk ini belum ada.  Semua instansi Pemerintah yang 

terkait dengan ini mendukung adanya pembahasan peraturan pemberian insentif untuk PESK yang 

bertanggung jawab dan pelaku usaha produk emas non-merkuri.  

 

Untuk mendukung upaya sertifikasi emas PESK, dari pemerintah diharapkan adanya perhatian tentang 

keberadaan lokasi-lokasi pertambangan yang memungkinkan untuk diterbitkan izin legalitas atau 

percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat, terutama untuk lokasi-lokasi yang sudah 

diusahakan oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu adanya sosialisasi dan 

bimbingan dalam pengajuan izin pertambangan baik yang diajukan oleh perorangan maupun oleh 

koperasi. 

 

Dalam konteks penggunaan merkuri di PESK, diketahui bahwa sampai saat ini pemerintah masih 

berfokus dalam pelarangan penggunaan merkuri dan juga masih berupaya mencari alternatif tanpa 

merkuri. Belum ada insentif bagi PESK yang tidak menggunakan merkuri. Perlu adanya insentif 

ekonomis dari Pemerintah bagi PESK yang bertanggung jawab dan non-merkuri.  

 

Perusahaan Besar/Eksportir 

  

Perusahaan besar/eksportir yang berhasil diwawancarai adalah PT. Antam Resourcindo (ARI). Saat ini 

PT. ARI masih mengalami kesulitan membeli emas dari PESK karena umumnya PESK masih 

menggunakan merkuri dalam pengolahannya dan penawaran harganya lebih tinggi dari harga beli PT. 

ARI.  Selain itu kadar emas yang bisa diterima oleh PT. ARI berkisar antara 80 – 99%, sementara rata-

rata kadar emas PESK berkisar antara 50 – 70%. 

 

Dalam upaya sertifikasi emas PESK, PT. ARI sangat mendukung upaya-upaya untuk mendorong PESK 

yang bertanggung jawab dan siap menjalin kerjasama dengan PESK. Beberapa persyaratan yang 
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menjadi dasar kerjasama dengan PESK adalah memiliki izin legalitas dan operasional, pengolahan 

emas bebas merkuri, dan bersedia menerima harga yang ditetapkan oleh Antam. 

 
6. Analisa  
 
6.1 Analisa Lapangan 

 

Berdasarkan pengamatan di lokasi-lokasi PESK dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, perlu 

upaya-upaya berkelanjutan untuk mewujudkan PESK menjadi kegiatan formal, bertanggung jawab, 

dan ramah lingkungan. Secara garis besar terdapat 3 komponen utama untuk mewujudkan PESK yang 

bertanggung jawab ini, yaitu (1) Pemerintah, selaku regulator yang mendukung PESK dalam kaitannya 

dengan regulasi, kebijakan dan legalitas melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah, dan Kementerian Perdagangan; (2) PESK, selaku pelaku utama dalam rantai 

perdagangan emas, dalam hal ini adalah penambang, koperasi, pengumpul lokal, toko emas, 

pedagang besar, dan eksportir; dan (3) Lembaga pendukung, seperti bank, asuransi, lembaga 

sertifikasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Komponen penting yang berperan dalam mendorong PESK yang bertanggung jawab. 

 

 

Dari beberapa aspek panduan sertifikasi yang berisikan kualifikasi dan kriteria untuk menjadikan emas 

PESK bisa diterima oleh pasar formal masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, baik 

dari sisi legalitas, operasional, dan manajemen, serta yang tak kalah pentingnya adalah dukungan 

regulasi dari pemerintah. 

 

Dari pemerintah diharapkan adanya perhatian tentang legalitas atas keberadaan lokasi-lokasi PESK 

saat ini yang sudah diusahakan oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Dua lokasi PESK yang 

diamati belum ada penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yaitu di Gorontalo Utara dan 

Lombok Barat. Ini menjadi sangat penting karena menjadi titik awal PESK berada pada lokasi formal. 

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak bisa diajukan oleh penambang ataupun koperasi apabila WPR 

belum ditetapkan.  
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Penggunaan merkuri masih dominan di PESK dan sampai saat ini Pemerintah masih menggunakan 

tindakan pelarangan penggunaan merkuri dan juga masih berupaya mencari alternatif tanpa merkuri. 

Belum ada insentif bagi PESK yang tidak menggunakan merkuri. Insentif ekonomis bagi PESK yang 

bertanggung jawab dan non-merkuri perlu dipertimbangkan.  Hal ini berkaitan dengan perubahan 

perilaku, bagaimana mengubah kebiasaan menggunakan merkuri menjadi non-merkuri. 

 

Sejatinya, pemerintah memiliki 3 jenis instrumen yang dapat digunakan dalam merubah perilaku 

masyarakatnya, yaitu dengan memberikan insentif (carrot), memberikan hukuman (whip) dan 

melakukan promosi perubahan perilaku (campaign) (Bemelmans-Videc, Rist, and Vedung, 1998). 

Idealnya ketiga instrumen ini digunakan secara bersamaan dalam upaya perubahan perilaku 

masyarakat 

 

Dukungan terhadap PESK juga diharapkan dari stakeholder lain seperti perbankan, asuransi, lembaga 

sertifikasi, dan LSM. Kehadiran LSM diharapkan bisa mendukung, mendampingi, dan memberikan 

asistensi PESK untuk menjadi formal, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan. Sejauh ini United 

Nation Development Programme (UNDP) melalui Global Opportunities for Long-term Development – 

Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s ASGM (GOLD ISMIA) Project dan Yayasan 

Emas Artisanal Indonesia (YEAI) – Artisanal Gold Council (AGC) telah mendampingi penambang PESK 

di lokasi-lokasi yang diamati. 

 

Dukungan finansial dari perbankan diharapkan bagi PESK seperti layaknya usaha-usaha yang lain.  

Beberapa penambang secara cerdik bisa mengakses perbankan melalui usaha yang lain seperti toko, 

usaha perdagangan peralatan, dan pertanian yang kemudian dialihkan untuk modal usaha di 

pertambangan. Namun sebagian besar penambang mendapatkan modal usaha dari boss/bandar yang 

kemudian dibayar dengan hasil emas yang dijual dengan harga yang rendah. Sistem ijon dan rentenir 

banyak menjerat penambang yang butuh biaya bukan hanya untuk modal usaha namun juga untuk 

keperluan sehari-hari. 

 

Belum adanya regulasi baik dari Pemerintah tentang pembiayaan bagi sektor PESK membuat bank 

kesulitan untuk memberikan dukungan finansial bagi PESK.  Bank terikat dengan regulasi dan juga 

target nasabah yang bisa dibiayai. Kedua hal ini bisa menjadi insentif bagi penambang PESK dalam 

menjalankan usahanya dan beralih ke teknologi non-merkuri apabila mendapat cukup dukungan. 

 

Komitmen pelaku usaha PESK untuk berubah ke arah yang lebih baik menjadi fokus utama untuk bisa 

diterima secara global.  Kelemahan-kelemahan manajerial, sumber daya manusia, finansial, dan 

legalitas kelembagaan harus dapat diatasi. Pelatihan-pelatihan, mentoring, dan pendampingan baik 

dari Pemerintah maupun LSM sangat diharapkan untuk memperkuat kelembagaan dan pelaku usaha 

PESK. 

 

Dukungan dari lembaga sertifikasi sangat diperlukan baik nasional maupun internasional.  Dukungan 

ini bisa berupa konsultasi, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan bagi PESK.  Peran SNI, LBMA, 

FAIRTRADE, dan CRAFT Code yang diulas berikut ini bisa menjadi acuan dalam proses sertifikasi.    

 

6.2 Sertifikasi 

 

Untuk dapat memperluas akses pasar formal seperti diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa 

lembaga yang dapat memberikan sertifikasi kepada PESK.  Setiap lembaga memiliki panduan dan 

standar yang berbeda-beda.  Untuk itu diperlukan pendalaman terhadap standar yang akan dipilih. 

Berdasarkan pengamatan atas situasi dan kondisi PESK yang ada saat ini, berikut kelebihan dan 

kelemahan tools atau standar yang bisa dipertimbangkan untuk proses sertifikasi bagi PESK: 
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Tabel 7. Perbandingan Peluang dan Tantangan Standar Sertifikasi pada Sektor PESK. 

 

PERBANDINGAN 

 

No. Standar 
Peluang/Kekuatan untuk 

diaplikasikan ke Sektor PESK 

Tantangan untuk diaplikasikan ke 

Sektor PESK 

1. SNI Diakui secara nasional dan 

beberapa perusahaan luar negeri; 

Sudah ada standar untuk produk 

emas; 

Sudah ada Undang-undang yang 

mengatur SNI (UU No. 20 Tahun 

2014 tentang SPK1, sudah diadopsi 

oleh beberapa perusahaan emas 

lokal. 

Prosesnya cukup panjang; 

Diperlukan audit secara berkala; 

Untuk pengelolaan, mengacu ke 

ISO 9001:2008 yang cukup rumit, 

butuh waktu lama, dan biaya 

besar karena dilakukan oleh 

konsultan; 

Belum ada mekanisme khusus 

untuk PESK; 

Khusus untuk emas belum 

diwajibkan untuk SNI. 

 

2. LBMA 

(Responsible 

Gold Guidance) 

Diakui oleh pasar internasional; 

Standar perdagangan emas yang 

bertanggung jawab sesuai skema 

OECD Due Diligence; 

Sudah diadopsi oleh PT. ANTAM. 

 

Prosesnya cukup panjang; 

Diperlukan adanya auditor 

layaknya perusahaan; 

Ada iuran tahunan bagi anggota 

yang terdaftar. 

 

3. FAIRTRADE 

(Fairtrade 

standard for 

Gold and 

Associated 

Precious Metals 

for Artisanal 

and Small-scale 

Mining) 

 

Diakui oleh pasar internasional; 

Mengadopsi SDG; 

Menggunakan standar ILO dan 

ISEAL code of Good Practice sebagai 

acuan. 

Proses cukup panjang; 

Memerlukan organisasi 

independen untuk audit. 

4. CRAFT Code Diakui oleh pasar internasional; 

Mengadopsi berbagai aturan dan 

konvensi internasional selain skema 

OECD Due Diligence; 

Mengacu aturan ILO, Geneva 

Convention, ISEAL Good Practice, 

dan UNODC; 

Open source sehingga bebas 

diadaptasi dan memberikan cara 

kerja yang nyaman untuk bekerja 

dengan versi lokal yang sah secara 

hukum; 

Dapat dilakukan secara mandiri; 

Proses cukup panjang; 

Perlu pendampingan dari 

pemegang lisensi atau pihak 

ketiga apabila diperlukan; 

 



CONSULTANT REPORT 
 

26 

Tidak memerlukan audit dari 

organisasi independen kecuali 

diminta (dan dibiayai) oleh pihak 

pembeli; 

 

 

Dari tabel di atas untuk tahap awal CRAFT Code cenderung bisa menjadi rujukan karena standar ini 

telah mengadopsi banyak panduan tentang pertambangan yang ramah lingkungan yang tercakup 

dalam panduan OECD Due Diligence serta aturan dari organisasi dan konvensi lainnya. Pertimbangan 

utama CRAFT Code sebagai acuan adalah: 

1. Biayanya terjangkau/murah; 

2. Open source, bebas diadaptasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 

3. Bisa dilakukan sendiri/self assessment; 

4. Tidak memerlukan audit dari pihak luar kecuali diminta (dan dibiayai) oleh pembeli; 

5. Melarang penggunaan merkuri sehingga sejalan dengan aturan dan upaya Pemerintah dalam 

rangka penghapusan merkuri di PESK. 

 

Terkait dengan dukungan Pemerintah dalam upaya sertifikasi emas PESK, sudah ada standar yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu SNI 8880-2020 untuk produk emas.  Untuk melengkapi ini perlu 

dipertimbangkan untuk mengembangkan SNI untuk proses pengolahannya dan khusus untuk PESK.  

Kerjasama dengan BSN perlu dijajaki lebih lanjut. 

 
7. Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

• Terdapat beberapa skema sertifikasi emas PESK, di antaranya adalah SNI, LBMA, Fairtrade, 

dan CRAFT Code. 

Direkomendasikan untuk mengembangkan SNI proses pengolahan khusus di PESK untuk 

melengkapi SNI emas yang sudah ada saat ini.  Untuk mengembangkan SNI ini dapat 

menggunakan CRAFT Code sebagai acuan dengan memperhatikan titik-titik krusial yang sesuai 

dan dapat diaplikasikan dengan kondisi lokal. Untuk melangkah lebih lanjut, perlu melibatkan 

BSN. 

 

• Masih ada PESK yang beroperasi bukan di WPR dan masih banyak penambang dan koperasi 

yang belum memiliki IPR. 

Direkomendasikan percepatan penetapan WPR oleh instansi yang berwenang baik di tingkat 

daerah (dinas) maupun pusat (kementerian) dan pendampingan bagi penambang atau 

koperasi dalam permohonan pengajuan IPR. 

 

• Sebagian besar koperasi penambang di PESK belum memiliki dokumen legalitas yang lengkap, 

seperti NPWP, NIB, Rekening Bank, laporan tahunan, dan bahkan ada yang belum pernah 

mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 

Direkomendasikan adanya pendampingan dalam asistensi pengurusan kelengkapan dokumen 

legalitas operasional koperasi. 

 

• Manajemen kelembagaan koperasi dan pengetahuan tentang pertambangan yang aman, 

bertanggung jawab, dan ramah lingkungan masih minim sekali. 

Direkomendasikan adanya penguatan kapasitas koperasi melalui: 

§ Pelatihan Dasar-dasar Koperasi; 

§ Pelatihan manajemen koperasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 

§ Pelatihan manajemen keuangan dan pelaporan keuangan koperasi; 

§ Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab; 
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§ Sosialisasi dan pelatihan pengolahan emas bebas merkuri dan ramah lingkungan; 

§ Sosialisasi dan pelatihan keselamatan kerja; 

§ Sosialisasi dan pelatihan kesetaraan dan keadilan gender. 

 

• Belum ada insentif ekonomis bagi pelaku PESK yang bertanggung jawab dan bebas merkuri. 

Direkomendasikan perlunya inisiatif Pemerintah dalam penyusunan regulasi pemberian 

insentif bagi PESK yang bertanggung jawab baik melalui Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Koperasi dan UKM, maupun Dinas Perdagangan. Termasuk di antaranya regulasi 

dukungan finansial melalui bank. Bisa juga dalam bentuk permodalan yang disalurkan melalui 

pembiayaan seperti revolving fund atau micro grant ke koperasi atau kelompok 

usaha/pemasaran bersama. 

 

• Sertifikasi emas PESK merupakan sesuatu yang baru dan tidak diketahui oleh komunitas PESK, 

serta tidak dimengerti maksud dan tujuannya serta bagaimana prosesnya. 

Direkomendasikan adanya sosialisasi tentang sertifikasi emas PESK dan pendampingan proses 

sertifikasi emas PESK baik dari lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun LSM. Sertifikasi 

emas dapat menjadi salah satu program yang disubsidi oleh Pemerintah pada sektor PESK. 

 

Tabel berikut memberikan gambaran kebutuhan, kendala, dan upaya yang bisa dilakukan untuk 

membawa PESK menjadi usaha formal dan bertanggung jawab: 

 

Tabel 8. Kebutuhan, Kendala, dan Saran untuk Sertifikasi Emas PESK. 

 

No. Kebutuhan Kendala Saran/Rekomendasi 
 

1. Standar sertifikasi Pemilihan standar, biaya, dan 

waktu. 

Pengembangan SNI untuk 

proses pengolahan emas 

khusus PESK.  CRAFT Code bisa 

jadi acuan untuk 

mengembangkan SNI yang 

sudah ada saat ini. 

Waktunya diperkirakan 9 – 13 

bulan. 

Melibatkan BSN. 

 

2. WPR dan IPR  PESK berada di lokasi di luar 

WPR atau WPR belum 

ditetapkan dan IPR belum ada. 

Percepatan proses penetapan 

WPR dan pendampingan 

pengajuan IPR. 

 

3. Dokumen legalitas 

koperasi 

Dokumen legalitas koperasi 

belum lengkap. 

Pendampingan dan asistensi 

melengkapi dokumen legalitas 

koperasi. 

 

4. Manajemen koperasi 

harus kuat 

Kapasitas manajerial, finansial, 

dan pengetahuan pertambangan 

masih lemah. 

 

Pendampingan penguatan 

kapasitas koperasi. 

5. Insentif ekonomis Belum ada insentif ekonomis 

bagi pelaku PESK non-merkuri. 

Dukungan dari Pemerintah 

memberikan insentif 

ekonomis bagi pelaku PESK 

non-merkuri; 
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Dukungan teknologi 

pengolahan emas bebas 

merkuri. 

 

6. Sertifikasi PESK Belum ada PESK yang memenuhi 

standar sertifikasi emas. 

Pendampingan dan dukungan 

bagi PESK untuk bisa 

memenuhi standar sertifikasi 

emas. 

 

 

Untuk membawa PESK yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan ini, perlu dukungan dan 

komitmen semua pihak yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan secara sinergi dari ketiga 

komponen yang telah diuraikan di atas. 

 

***** 
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