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POLICY BRIEF  

MEMBANGUN KESADARAN GENDER DALAM PEMBATASAN DAN PENGURANGAN MERKURI  

PADA PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL (PESK) DI INDONESIA 

 

Abstrak 

Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) merupakan aktivitas produktif rakyat yang penting di banyak negara 

berkembang, termasuk Indonesia dan diperkirakan akan terus berlanjut sampai 50 tahun ke depan. Tetapi sayangnya 

PESK mempunyai kontribusi yang besar terhadap pelepasan merkuri ke lingkungan, dimana Indonesia menyumbang 

20% terhadap merkuri lepasan global, baik yang dilepas ke udara, air, maupun tanah/sedimeni. Selain merkuri, PESK 

juga menyimpan persoalan-persoalan kesenjangan gender, dimana perempuan sebagai salah satu pelaku dalam 

rantai pertambangan masih belum tercatat, jarang mendapatkan manfaat dan bahkan mendapati kerugian di sektor 

ini. Kesenjangan gender perlu mendapatkan perhatian, selain untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berbasis 

gender di PESK, juga agar upaya-upaya untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri pada PESK lebih efektif dan 

tepat sasaran. 

Pengantar 

Policy Brief ini bertujuan untuk menyampaikan temuan-temuan pemetaan 

isu gender agar dapat memberikan wawasan tentang adanya keterkaitan 

antara pengurangan dan penghapusan merkuri dengan relasi gender 

dalam PESK. Penting untuk diketahui bahwa isu gender juga banyak 

terjadi pada sektor pertambangan yang selama ini sering dianggap sebagai 

wilayah yang maskulin dan netral gender. Adanya kesenjangan gender 

pada PESK belum menjadi perhatian bersama, sehingga perlu untuk 

membangun kesadaran para pemangku kepentingan dan pembuat 

kebijakan tentang pentingnya mengatasi masalah kesenjangan gender agar 

pengurangan dampak merkuri dapat berjalan efektif tanpa menyisakan 

persoalan baru.  

Policy brief ini diharapkan dapat digunakan untuk memicu diskusi dan 

menjadi referensi dalam mengambil kebijakan bagi para mitra 

pembangunan UNDP yang terkait dengan PESK, seperti Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT).  Para pelaku pembangunan di tingkat lokal, 

desa, dan komunitas juga merupakan stakeholder penting yang perlu 

memahami isu gender dalam mengelola PESK. Selain secara lokasi lebih 

dekat, stakeholder lokal juga lebih memahami konteks dimana kesenjangan 

Box 1: 

Komitmen Indonesia dalam Pembatasan dan 

Pengurangan Merkuri 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

Minamata mengenai Merkuri dengan 

ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 

tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata 

Convention on Mercury. Sebagai bentuk 

komitmen tersebut, Pemerintah akan 

mewujudkan Indonesia Bebas Merkuri 2030 

dengan menerbitkan Peraturan Presiden 

Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi 

Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri (RAN PPM). Perpres bertujuan untuk 

melindungi kesehatan manusia dan 

lingkungan hidup dari emisi dan lepasan 

merkuri dan senyawa merkuri 

antropogenik. Perpres juga menetapkan target 

dan strategi pengurangan dan penghapusan 

merkuri pada 4 bidang prioritas yaitu 

manufaktur, energi, pertambangan emas skala 

kecil, dan kesehatan. Peraturan ini juga 

mewajibkan daerah untuk membuat Rencana 

Aksi Daerah (RAD) di tiap daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan RAN PPM dengan jeda waktu 

paling lama satu tahun setelah Perpres 21/2019 

ditandatangani. 
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gender terjadi, sehingga dapat mengembangkan inisiatif lokal untuk advokasi kesetaraan gender dalam pengurangan dan 

penghapusan merkuri pada PESK yang tersebar di berbagai daerah. 

Indonesia memiliki 850 titik PESK dan tersebar di 60an kabupaten/kota. 

PESK diidentifikasi sebagai sektor usaha yang kurang terorganisasi dan 

belum menerapkan prinsip-prinsip kesehatan seperti masih 

digunakannya merkuri dalam proses ekstraksi. Penggunaan merkuri atau 

air raksa terbukti mencemari lingkungan dan kesehatan manusia. 

Walaupun pencemaran merkuri sangat terlihat nyata, tetapi dampaknya 

baru terasa 5 sampai 10 tahun mendatang. Merkuri masih dianggap hal 

yang biasa serta tidak dirasakan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh dan lingkungan oleh penambang.  

PESK menjadi sumber penghasilan bagi 300.000 – 500.000 penduduk 

Indonesia, dimana 30% diantaranya adalah perempuan yang menjadi 

pelaku penting bagi ekonomi keluarga dan komunitas. Di satu sisi, PESK 

memberi peluang bagi perempuan untuk berkontribusi pada 

perekonomian keluarga dan pengembangan komunitas lokal. Tetapi 

sayangnya kondisi perempuan yang bekerja di PESK masih mengalami 

berbagai ketimpangan dibandingkan dengan laki-laki. Akses perempuan 

terhadap sumber daya yang masih rendah berpengaruh terhadap 

minimnya partisipasi dan penguasaan alat-alat produksi tambang yang 

lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Sementara pengupahan pada 

perempuan masih lebih rendah dari pada laki-laki. Jaminan kesehatan dan 

keamanan di tempat kerja juga masih sangat minim, sehingga berdampak 

pada kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan di 

tempat kerja bahkan di keluarga.  

Ketimpangan ini tidak terlihat karena keberadaan perempuan di 

pertambangan emas tidak tercatat walaupun peran-peran yang 

dilakukannya signifikan. Dalam pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan di wilayah kerja dan komunitas penambangan, ternyata 

perempuan tidak hanya terlihat di sektor-sektor pendukung. Akan tetapi 

banyak ditemui perempuan yang menjadi pemilik lahan dan tromol serta 

terlibat dalam proses produksi dan penjualan.  

Kondisi ini paling tidak menunjukkan kepada dua hal penting, yaitu: 1) Adanya ketimpangan kondisi antara laki-laki dan 

perempuan di sektor PESK, dimana perempuan sebagai kelompok yang terdiskriminasiii sehingga perlu disikapi dengan 

langkah-langkah afirmasi untuk meningkatkan kualitas hidup agar dapat tercapai kondisi yang lebih setara; dan 2)  akibat 

ketimpangan tersebut menghambat pengembangan potensi perempuan sebagai sumber daya produktif untuk 

Box 2: 

Komitmen Indonesia dalam Penghapusan 

Diskrimasi terhadap Perempuan 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 

tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 

dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita (Convention On The 

Elimination Of All Forms Of Discrimanation 

Against Women). Komitmen ini salah satunya 

ditunjukkan dengan diberlakukannya 

Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah 

satu strategi pembangunan nasional melalui 

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional.  

Inpres tersebut menginstruksikan kepada 

Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan 

tingkat pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota 

untuk melaksanakan pengarusutamaan gender 

guna terselenggaranya perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas kebijakan dan program 

pembangunan nasional yang berperspektif 

gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, 

serta kewenangan masing-masing. 

PUG merupakan peluang untuk mengatasi 

berbagai ketimpangan gender dalam PESK, 

dengan mengintegrasikannya dalam 

pembangunan sehingga dapat memastikan 

bahwa baik laki-laki maupun perempuan 

dapat mengakses dan mengontrol sumber 

daya, berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan (kontrol) serta mendapatkan 

manfaat dari PESK secara berkelanjutan. 
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berkontribusi dalam pembangunan khususnya di sektor PESK. Menyelesaikan ketimpangan yang banyak terjadi pada 

perempuan akan menghilangkan hambatan untuk lebih berdaya bagi dirinya dan berkontribusi bagi keluarga, komunitas, 

dan negara.  

Pembahasan yang terfokus kepada perempuan dalam hal ini bukan berarti mengaburkan pengertian gender yang bias 

perempuan, akan tetapi mengingat ketimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal sebagai 

kelompok marginal. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang setara maka perlu ada upaya untuk menyamakan 

terlebih dahulu perbedaan kondisi yang melingkupi perempuan dan laki-laki, melalui respon berupa tindakan, kebijakan 

atau perlakuan khusus, yang ditujukan untuk mempercepat proses penghapusan kesenjangan.  

Dalam konteks pembatasan dan pengurangan merkuri pada PESK, mengidentifikasi permasalahan dan peran-peran laki-

laki dan perempuan serta merumuskan respon yang diperlukan akan mempercepat tercapainya tujuan program, seperti 

pengurangan dampak merkuri bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan di PESK memiliki potensi 

untuk memajukan pemberdayaan ekonomi yang adil, dengan cara mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan bagi 

perempuan dan laki-laki, tanpa merusak lingkungan, serta mendukung kelompok perempuan untuk meningkatkan 

partisipasi di wilayah publik. 

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bekerja sama dengan KLHK, Kementerian ESDM, dan BPPT 

bekerja sama mengimplementasikan peluang global untuk pembangunan jangka panjang yang bertajuk Integrated Sound 

Management of Mercury in Indonesia‘s Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ISMIA) atau “Manajemen Penggunaan Merkuri 

yang Terintegrasi dalam proyek Pertambangan Emas Skala Kecil (GOLD-ISMIA) di Indonesia”. Proyek ini dimaksudkan 

untuk mengurangi/menghilangkan pelepasan merkuri dari PESK Indonesia dengan cara: 1) Memperkuat lembaga dan 

kerangka kerja kebijakan / peraturan untuk PESK bebas merkuri; 2) meningkatkan akses komunitas pertambangan untuk 

membiayai dan memungkinkan pengadaan teknologi pemrosesan bebas merkuri; 3) meningkatkan kapasitas komunitas 

pertambangan untuk PESK Bebas Merkuri melalui penyediaan bantuan teknis, transfer teknologi dan dukungan untuk 

formalisasi; dan 4) meningkatkan kesadaran menyebarluaskan praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari penghapusan 

merkuri di sektor PESK.iii Project ini bekerja mendukung komunitas PESK di 6 provinsi, yaitu di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Riau. Project telah memetakan isu gender 

di enam lokasi project. 
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Perempuan kurang diakui keberadaannya dalam PESK 

Jumlah perempuan yang terlibat dalam PESK diperkirakan sangat 

banyak, namun sangat sedikit pemaparan mengenai keterlibatan 

perempuan dan pengalaman-pengalamannya. Data secara formal juga 

tidak ditemukan dari instansi resmi sejak dari tingkat desa dan tingkat di 

atasnya. Informasi mengenai usia, etnis, status, kesejahteraan, juga 

kesehatan perempuan di komunitas sangatlah minim. Karena ketiadaan 

data ini, maka kondisi perempuan dan laki-laki tidak dapat dilihat 

perbedaannya, sehingga isu kesenjangan berbasis gender dalam PESK 

tidak banyak muncul.  

Kurangnya pengakuan ini juga disebabkan adanya stereotype yang 

menganggap bahwa pertambangan adalah wilayah yang maskulin dan 

netral gender. Penambang adalah laki-laki, dan perempuan hanya 

membantu. Sehingga peran-peran penting perempuan di sektor PESK 

tidak diakui sebagai penambang. Dalam kenyataannya, projek 

mengidentifikasi bahwa peran perempuan bukan hanya supporting seperti 

penjual makanan dan minuman, penyedia kebutuhan dasar penambang, 

dan juru masak saja, tetapi juga menjadi pelaku pada kegiatan-kegiatan di 

tambang primer seperti pemilik lahan, penumbuk batu, pemilik tromol 

atau tong sianida, pencuci karung, dan terlibat dalam penjualan emas. 

Bahkan perempuan merupakan mayoritas pelaku tambang sekunder 

sebagai pendulang emas.   Pelaku kegiatan berbasis jenis kelamin secara 

terperinci dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Box 3 

Dampak Keterpaparan Merkuri di Nusa 

Tenggara Barat 

PESK atau tambang rakyat di Sekotong, 

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mulai 

marak pada tahun 2008. Hampir 50 persen 

populasi terlibat langsung dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan penambangan dan 

pengolahan emas. Banyak penambang yang 

lebih berpengalaman berdatangan dari Jawa 

Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Selain mengajarkan teknik untuk membangun 

lubang, mereka juga mengajarkan cara 

merancang mesin gelondongan, pencampuran 

merkuri hingga pengolahan. Air dari 

pengolahan yang mengandung merkuri itu 

dibuang ke kolam. Sebagian air dibuang ke 

sungai dan mengalir ke laut. Aliran sungai 

mencemari sawah, dan tanaman, masuk ke 

dalam rantai makanan, dan ujungnya 

berdampak pada kesehatan manusia.Dampak 

kesehatan yang ditimbulkan  seperti kerusakan 

otak, keterbelakangan mental, kebutaan, kejang 

dan ketidakmampuan berbicara. Sedangkan 

aliran ke laut mencemari ikan dan garam yang 

diproduksi masyarakat di Sekotong. 

Riset International POPs Elimination Network 

(IPEN), Biodiversity Research Institute (BRI), 

dan BaliFokus juga menemukan bahwa 

tambang liar menghasilkan beban merkuri 

yang tinggi pada perempuan. Hasil 

pengambilan sampel dari perempuan yang 

terlibat langsung di PESK ditemukan adanya 

tingkat merkuri yang signifikan pada rambut. 

Penambangan di Sekotong telah berlangsung 

10 tahun menggunakan merkuri lebih dari 70 

ton per tahun. Dalam 10 tahun terakhir, proses 

ekstraksi emas pindah ke desa dan menjamur di 

wilayah permukiman sehingga turut 

mencemari air minum. 
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Sumber: Laporan Hasil Pemetaan Isu Gender, UNDP 2020 

Gambar 1 

Pelaku kegiatan berdasarkan jenis kelamin dalam sector PESK 
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Karena langkanya pendataan perempuan di sector PESK, maka kesenjangan berbasis gender yang terjadi kurang mendapat 

tanggapan (respons) oleh para pemangku kepentingan dari tingkat desa sampai ke pusat, baik dalam penyusunan 

kebijakan, perencanaan, maupun penganggaran. Dalam banyak hal, regulasi masih netral gender, tidak menyebutkan 

secara eksplisit kebutuhan, respons dan keberpihakan yang berbasis gender. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) telah mempertimbangkan 

perempuan dalam beberapa aspek, tetapi kesemuanya masih dalam kerangka perempuan sebagai komunitas berisiko, 

bukan sebagai pelaku penambangan. 

Rendahnya akses perempuan kepada sumber daya  

Tingkat kesejahteraan perempuan di sektor PESK lebih rendah dari laki-laki, yang disebabkan oleh terbatasnya akses 

terhadap berbagai sumber daya. Rendahnya akses perempuan terhadap informasi, ketrampilan dan teknologi 

menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran kritis perempuan terhadap kondisi, termasuk kesadaran akan 

ketimpangan yang terjadi diri dan sekitarnya. Informasi mendasar yang terkait dengan kesehatan dan layanan 

kesehatan serta perlindungan social kurang diketahui oleh perempuan, sehingga abai terhadap masalah kesehatan 

yang menimpanya yang pada saatnya menurunkan derajat kesehatan. Para penambang masih mengutamakan nilai 

ekonomis tanpa mementingkan kesehatan dan keselamatan serta kesadaran lingkungan. 

Persoalan rendahnya akses juga dialami perempuan dalam mendapatkan pelatihan/peningkatan kapasitas termasuk 

pelatihan pengenalan teknologi baru bebas merkuri dan penipisan sumber daya mineral. Sebagian perempuan 

mengaku tidak pernah diundang dalam berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk teknologi baru untuk 

PESK. Para perempuan tidak dipandang sebagai penambang karena pekerjaannya hanya pendulang dan karena ia 

adalah seorang perempuan. Pekerjaan mendulang tidak membutuhkan mesin sehingga tidak dilibatkan dalam 

pelatihan. Penggunaan mesin pengolahan emas nonmerkuri yang disosialisasikan mensyaratkan pengambilan 

batuan dalam jumlah besar, sementara para pendulang rata-rata hanya mendulang pasir dan serbuk emas dalam 

jumlah yang sangat sedikit.  

Secara ekonomi, perempuan masih tergantung pada sektor PESK. Akses terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi 

alternatif sebagai mata pencaharian di luar sektor PESK masih terbatas. Tidak ada pelatihan yang benar-benar 

dilakukan untuk mendapatkan alternatif mata pencaharian tambahan. Penilaian ini muncul karena pelatihan yang 

pernah diselenggarakan tidak ada kelanjutannya dan sebagian tidak diundang. Hal penting lainnya yang masih 

terbatas adalah akses kepada layanan lembaga keuangan, sehingga memberi peluang terhadap suburnya ‘tukang 

kredit’ atau ‘bank berjalan’ di desa. Lembaga informal ini diakui memberi jalan mudah bagi peminjam namum 

mencekik dengan bunga yang tinggi dan waktu penagihan yang nyaris tiap hari. Satu-satunya akses keuangan yang 

mungkin diraih adalah melalui arisan yang menjadi penyelamat perempuan untuk pinjaman kebutuhan sehari-hari, 

perbaikan rumah, dan kebutuhan sekolah anak. Kelompok perempuan pendulang emas, meskipun tidak formal, 

namun mempunyai afinitas yang kuat untuk saling mendukung dan berbagi informasi mengenai lokasi 

pendulangan.  
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Di sisi lain, akses ekonomi mengalami pergeseran dan dirasakan berkurang oleh perempuan yang bekerja sebagai 

pemecah batu. Pada masa lalu, banyak perempuan yang berperan sebagai penumbuk batu hasil galian.  Namun saat 

ini peran-peran itu telah diambil alih mesin, sehingga perempuan tersingkir dan kehilangan akses ekonomi.  

 

Posisi perempuan lemah dalam penguasaan alat produksi dan pengambilan keputusan 

Perempuan mengalami kerentanan karena rendahnya kontrol terhadap alat-alat produksi dan properti. Sarana produksi 

seperti tanah, mesin, peralatan penambangan dari alat yang sederhana hingga mesin berat serta fasilitas lainnya seringkali 

dikendalikan oleh laki-laki. Sementara perempuan tidak atau dibatasi aksesnya. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat 

yang masih menganggap perempuan sebagai sub ordinat terhadap laki-laki atau perempuan tidak mempunyai 

ketrampilan untuk mengoperasikan alat.   

Kepemilikan tanah dan properti lainnya seperti kendaraan bermotor biasanya juga oleh laki-laki. Sayangnya banyaknya 

aset dan pendapatan bagi laki-laki penambang tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi 

ketidakmampuan pengelolaan justru menggiring ke arah perbuatan yang merugikan perempuan dan keluarga seperti 

perjudian, pelacuran, perselingkuhan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kepemilikan aset 

ada pada laki-laki, maka perempuan tidak punya kontrol atas penggunaan aset. 

Posisi perempuan juga lemah dalam pengambilan keputusan. Paling tidak terdapat tiga jenis entitas yang memegang 

keputusan kunci yang terkait dengan penambangan, yaitu pemerintah desa, organisasi penambangan dan pabrik 

pengolahan. Perempuan tidak mempunyai bargaining power dalam pengambilan keputusan di 3 institusi tersebut. 

Pemerintah desa merupakan pemegang kewenangan atas pembangunan desa, utamanya perencanaan pembangunan dan 

alokasi anggaran. Musyawarah desa merupakan forum penting yang membahas operasional penambangan sehari-hari 

dengan bahaya yang minimal bagi penduduk desa dan lingkungan serta pembagian hasilnya. Musyawarah desa juga 

membahas aturan ketertiban umum yang disepakati warga desa seperti dan penyelesaian konflik dan sengketa di antara 

para penambang, antara penambang dan pabrik pengolahan serta antara penambang dan petani. Perempuan tidak 

mempunyai keterwakilan dalam pengambilan keputusan-keputusan ini, sehingga tidak bisa menyuarakan kebutuhan dan 

aspirasinya. Misalnya dalam pembahasan asuransi kesehatan dan untuk penambang, jika perempuan tidak terlibat, maka 

kemungkinan besar kebutuhannya tidak terakomodir. 

Kepentingan perempuan juga tidak terepresentasikan dalam pengambilan keputusan di organisasi pertambangan dan 

pabrik pengolahan. Organisasi pertambangan biasanya berbentuk koperasi dan secara hukum bertanggung jawab atas 

segala kewajiban yang timbul dari operasi penambangan. Organisasi membagi dan menetapkan bidang tanah yang akan 

ditambang dan operasionalisasinya.  

Sedangkan pabrik pengolahan menentukan operasi penambangan yang dijalankan dengan kepercayaan, terutama 

kepercayaan penambang bahwa mereka akan menerima jumlah emas sesuai dengan setoran. Sistem kepercayaan penting 

untuk menghindari konflik. Suara perempuan belum didengar dalam mendesain sistem kepercayaan dan untuk 

mempertimbangkan perempuan dalam pengelolaan pabrik.  
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Upah yang tidak setara 

Sebagian besar perempuan di sektor PESK berada pada posisi lemah karena merupakan pekerja harian dan bukan pemilik 

usaha atau pemodal. Perempuan juga biasanya bukan penggali lubang yang memiliki posisi lebih kuat dan pendapatan 

lebih tinggi. Jika pun ada perempuan pemilik lahan atau kebun yang diubah menjadi wilayah penambangan, hanya 

memperoleh 20 persen dari hasil tambang. Perempuan di sektor PESK biasanya bekerja dengan hitungan waktu yang lebih 

panjang dari laki-laki setiap harinya. 

Perempuan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk layanan yang sama. Bahkan penjualan 

bijih emas atau bahan lainnya dari penambangan atau pemrosesan yang dilakukan oleh perempuan dihargai lebih rendah 

dari pada saat dijual oleh laki-laki. Tidak diketahui bagaimana rantai nilai ini dirancang sehingga diskriminatif terhadap 

perempuan terjadi. Termasuk hal yang tidak diketahui sebelumnya adalah bagaimana penambang akan dibayar, apakah 

dengan gaji atau komisi yang diperoleh dari penjualan bijih atau emas. Hal ini karena tidak ada standar atau norma yang 

tertulis. Organisasi penambang belum berperan mengingat perempuan belum terlibat dalam pengambilan keputusan 

didalamnya.  

Perempuan yang bekerja secara mandiri di PESK (terutama pendatang) memiliki risiko lebih besar mengalami manipulasi 

dan dimanfaatkan secara finansial, untuk kemudian terpaksa kehilangan haknya ketika usahanya sudah berhasil. 

Perempuan pemilik usaha biasanya tidak memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan dan formalitas yang dibutuhkan 

untuk menjalankan usaha, sehingga membuat posisinya menjadi lemah ketika konflik terjadi. 

Penambang, apalagi perempuan tidak masuk dalam data klasifikasi masyarakat miskin di desa.  Dengan status 

kependudukan lebih banyak sebagai pendatang (tanpa Kartu Keluarga dan KTP), dan ladang pencaharian yang ilegal, 

perempuan pendatang semakin jauh dari berbagai program penguatan ekonomi dan layanan keuangan formal. 

Minimnya jaminan kesehatan dan keamanan di tempat kerja 

Paparan zat kimia berbahaya untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi ciri biologis dan kondisi tertentu perempuan 

seperti pada waktu kehamilan membawa konsekuensi yang lebih berat dari pada biasanya. Uap air raksa sangat beracun 

bagi otak, terutama selama masa perkembangan, dan oleh karena itu pajanan dapat memengaruhi kondisi wanita hamil 

dan anak-anak kecil. Di Sekotong, Lombok Barat ada sekitar 46 orang korban keracunan merkuri. Dokter telah 

mengidentifikasi 24 anak-anak di desa-desa pertambangan di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, yang berada 

dalam kondisi cacat lahir atau penyakit yang disebabkan oleh merkuri.iv Anak-anak di daerah penambangan emas telah 

terpapar merkuri sejak mereka berada di dalam rahim, dan beberapa bayi dilahirkan dengan kelainan bentuk. Apalagi 

karena beban ganda, banyak perempuan yang membawa anak menginap di lokasi penambangan yang rentan terhadap 

keterpaparan zat berbahaya, kekerasan dan penelantaran.  

Kurangnya pengakuan akan keberadaan dan kontribusi perempuan di sektor PESK juga dapat dilihat dari fasilitas 

penunjang yang kurang mengakomodir kebutuhan perempuan di tempat kerja, seperti kebutuhan saat menstruasi. 

Ketersediaan air bersih dan sanitasi belum menjadi prioritas. Hal ini masih terbawa dengan kebiasaan pekerja laki-laki 

yang biasanya cukup nyaman dengan fasilitas sanitasi yang terbuka.  

Di permukiman, masih banyak perempuan penambang dan keluarganya yang hidup tanpa sanitasi memadai. Perempuan 

dan anak perempuan terbiasa membuang hajat di sungai karena mereka kesulitan biaya untuk membuat septic tank di 
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rumah. Sedangkan jika sakit, pusat pelayanan kesehatan pada pemukiman di dalam lokasi tambang tidak cukup tersedia. 

Sehingga untuk mendapatkannya harus mencari di luar area. TIdak jarang untuk mencapai Puskesmas di lokasi kecamatan 

harus menempuh waktu yang lama dan infrastruktur jalan yang tidak baik. 

Kekerasan berbasis gender dan anak 

Minimnya jaminan keselamatan di tempat kerja juga telihat dari beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa 

perempuan dan anak perempuan.  Banyak suami istri yang membawa anak di permukiman atau penginapan di sekitar 

PESK. Selama seharian orang tua bekerja dengan meninggalkan anak di rumah, sehingga rawan terhadap perlakukan 

pelecehan dan kekerasan. Perlakuan buruk seringkali diterima perempuan justru pada saat puncak penghasilan para 

penambang. Banyaknya uang yang diterima dibawa oleh laki-laki penambang berfoya-foya ke kota untuk berjudi dan 

prostitusi yang memicu terjadinya perselingkuhan, perceraian, atau poligami. Penambang dengan uang yang tidak begitu 

besar pergi ke tempat hiburan yang dekat dengan lokasi tambang. Lokalisasi tidak secara khusus ditemukan pada 6 lokasi 

tambang, tetapi dokumen lain seperti laporan Oxfam menyebutkan bahwa pelacuran merupakan salah satu pukulan berat 

bagi perempuan karena dampak negative dari PESK.v Pelacuran juga beresiko untuk terjadinya kehamilan yang tidak 

diinginkan dan menyebarnya penyakit menular utamanya kepada istri dan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang 

terinfeksi  

Meningkatnya ekonomi karena tambang emas justru membawa risiko meningkatnya putus sekolah, terutama pada anak 

laki-laki, karena daya tarik untuk bekerja di PESK. Anak-anak usia sekolah tergoda untuk memperoleh penghasilan dengan 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana yang cepat mendatangkan uang tunai, seperti membantu mengangkat batuan 

dari lokasi penggalian ke lokasi pengolahan. Awalnya dimulai dari kerja-kerja kecil yang dilakukan pada hari libur, seperti 

diminta membawa batuan di lubang galian milik pengusaha tambang. Batuan yang didapatkan dengan gratis itu kemudian 

diolah di tromol yang disewakan dengan sistem bagi hasil. Jika beruntung, dalam waktu singkat anak-anak usia sekolah 

ini dapat membeli telepon genggam seharga 2 hingga 3 juta. Karena kemudahan mendapatkan uang, banyak anak yang 

memilih untuk bekerja dari pada belajar di sekolah. Meninggalkan sekolah juga memicu tingginya perkawinan anak yang 

terjadi di sekitar lokasi PESK seperti yang terlihat di di Buwun Mas Kabupaten Lombok Barat. Perkawinan anak penting 

untuk diperhatikan karena potensial untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran anak. 

Kondisi tersebut tidak bisa serta merta disikapi oleh pemerintah desa karena status PESK yang masih illegal. Pemerintah 

desa kesulitan untuk merespon dengan perencanaan dan penganggaran, serta kebijakan mengenai perlindungan anak, 

kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, keselamatan, pengaturan ketertiban umum, dan pelestarian lingkungan di 

sekitar tambang, termasuk sanitasi yang sangat dibutuhkan perempuan pada masa haid dan pasca melahirkan. Saat ini 

belum ada mekanisme pengaduan, pelayanan, dan penanganan yang bersifat formal bagi korban kekerasan atau kekerasan 

seksual dan KDRT yang terjadi di lokasi PESK. Intervensi dan pengaturan pada PESK dikhawatirkan dianggap sebagai 

upaya pelegalan dan pelanggaran.  

Kebijakan alternatif untuk merespons kesenjangan gender 

Beberapa alaternatif kebijakan ditawarkan untuk merespons kesenjangan gender yang terjadi di sektor PESK. Kesenjangan 

gender bukan merupakan satu paket yang terdapat pada seluruh lokasi PESK, tetapi beberapa isu mungkin terjadi dan 

sebagian isu lainnya tidak terjadi di satu lokasi. Sehingga alternatif kebijakan juga melihat konteks dimana kasus atau 

kesenjangan terjadi. 
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Kesenjangan gender dalam PESK perlu direspons secara terlembaga dalam pembangunan utamanya oleh pemerintah yang 

terkait dengan manajemen PESK di berbagai tingkatan, melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Strategi PUG 

bekerja dengan cara mengintegrasikan pengalaman, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki 

dan perempuan ke dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan monitoring 

dan evaluasi pembangunan. Strategi ini dilakukan dengan melibatkan lintas sektor mengingat kesenjangan yang terjadi 

merupakan cross-cutting issue.   

Pengakuan dan penguatan perempuan sebagai pengambil keputusan 

Pengakuan akan adanya perempuan yang terlibat aktif sebagai pelaku dalam rantai proses pertambangan emas merupakan 

kebijakan di hulu yang penting dan berpengaruh terhadap keseluruhan isu kesenjangan gender di PESK. Pengakuan 

diharapkan mempunyai efek yang positif untuk pengurangan kesenjangan lainnya. Pengakuan dapat dilakukan melalui 

beberapa hal, utamanya adalah dalam pengaturan atau regulasi dan pendataan. 

Sebagai langkah awal untuk pengakuan dalam pengaturan atau regulasi paling tidak dilakukan terhadap dokumen yang 

mempunyai kemungkinan untuk direview, misalnya Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM). Dengan demikian advokasi kebijakan dapat lebih memungkinkan 

untuk dilakukan. Pada aturan tersebut perlu disebutkan bahwa perempuan merupakan pelaku aktif dalam usaha 

pertambangan dan bukan hanya sebagai kelompok yang berpotensi terdampak. Pengakuan ini diharapkan akan 

mengungkit dilakukannya pendataan secara terpilah antara pelaku usaha penambangan laki-laki dan perempuan. 

Mengingat Perpres ini juga menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri (RAD PPM) maka penyebutan perempuan sebagai pelaku aktif usaha pertambangan dalam 

RAN PPM juga akan diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui RAD PPM.  

Pendataan yang terpilah antara perempuan dan laki-laki dilakukan sebagai input awal untuk analisis gender sehingga 

muncul tanggapan atau respons terhadap kesenjangan yang terjadi. Data yang terpilah akan membuka mata dan wawasan 

stakeholder mengenai adanya kesenjangan yang kemudian dirumuskan sebagai isu gender.  Respons akan diberikan 

berbasis temuan dan konteks dimana kesenjangan itu terjadi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Data 

terpilah disajikan baik secara resmi melalui institusi pemerintah sejak dari desa dan level di atasnya.  

Ketersediaan data terpilah jenis kelamin pelaku usaha penambangan menjadi dasar untuk melihat proporsi dan relasi laki-

laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam kegiatan dan pengambilan keputusan serta 

perolehan manfaat yang didapatkan. Sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong perempuan untuk 

menjadi bagian dalam pengambilan keputusan dapat terukur dimonitor perkembangannya. 

Pengaturan PESK 

Berbagai kasus yang terjadi di lokasi PESK baik yang terkait dengan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) 

maupun ekses pertambangan lainnya diindikasikan sulit diatasi dan terkesan dilakukan pembiaran karena aspek legalitas. 

Pemerintah Daerah juga tidak memiliki data resmi tentang kegiatan PESK, para pekerja yang terlibat didalamnya dan 

jumlah penggunaan merkuri. Hal ini disebabkan karena kegiatan PESK dianggap kegiatan illegal atau sering disebut 

dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sehingga tidak menjadi bagian pembinaan pemerintah daerah yang 

membidang Energi dan Sumber Daya Mineral.  
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Dengan pengaturan atau legalisasi PESK diharapkan pemerintah dapat melakukan intervensi, menyusun kebijakan, 

perencanaan dan penganggaran. Selain untuk mengendalikan pasokan merkuri, pemerintah juga dapat mengendalikan 

dan mengatur ketertiban umum, keselamatan pekerja, perlindungan anak, kesehatan/kesehatan reproduksi, pelestarian 

lingkungan di sekitar tambang, sanitasi dan air bersih, serta mekanisme pengaduan, pelayanan, dan penanganan yang 

bersifat formal bagi korban kekerasan/kekerasan seksual dan KDRT. 

Penguatan kapasitas tentang gender awareness pada perempuan dan tokoh kunci 

Masyarakat stakeholder yang terlibat dalam PESK perlu mendapatkan kapasitas yang memadai mengenai relasi gender dan 

kesenjangan yang terjadi akibat dari pandangan baku tentang laki-laki dan perempuan. Penguatan kapasitas dibutuhkan 

untuk membangun kesadaran gender dan mengasah sensitifitas dalam melihat kesenjangan gender. Penguatan kapasitas 

dilakukan utamanya kepada perempuan dan para tokoh kunci yang ada di PESK. Strategi ini dilakukan karena penguatan 

pada masing-masing kelompok mempunyai tujuan yang berbeda-beda.  

Penguatan kapasitas pada perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran diri dan lingkungan mengenai berbagai 

pelanggaran terhadap hak-haknya untuk mendapatkan hidup yang layak tanpa diskriminasi. Karena perempuan 

seringkali merupakan kelompok yang menjadi korban, maka kesadaran gender menjadi penting agar perempuan tidak 

justru menjadi pelanggeng dari perlakuan yang tidak setara.  

Penguatan kapasitas juga dilakukan pada isu-isu tematik pembatasan dan pengurangan merkuri. Perempuan melakukan 

peran-peran yang signifikan, termasuk pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan merkuri pada saat proses ekstraksi 

emas. Sebagian perempuan bahkan melakukan proses pengolahan di sekitar rumah sehingga paparan merkuri juga 

berdampak pada anggota keluarga. Meningkatnya pemahaman perempuan dalam pengurangan merkuri diharapkan 

dapat menurunkan keterpaparan anggota masyarakat terhadap merkuri. 

Sedangkan penguatan kapasitas pada para tokoh kunci lebih bertujuan untuk membangun empati. Kesadaran gender yang 

terbangun melalui empati diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan menyediakan ruang dan respons untuk mengurangi 

kesenjangan gender, baik secara formal melalui institusi pemerintah maupun dalam komunitas. Secara ekonomi, peran 

aktif perempuan dalam PESK yang tersebar di banyak kegiatan dan tahapan membutuhkan ruang gerak dan fasilitasi agar 

memberikan dampak yang lebih signifikan. Misalnya peran perempuan dalam penjualan emas dapat memperluas dan 

memperkuat rantai penjualan emas non mercury. Demikian juga dengan peran secara sosial di komunitas, perempuan dapat 

menjadi penggerak ekonomi alternatif di luar sektor PESK jika tersedia ruang dan dukungan yang memadai.  

Pada saatnya, pekerja laki-laki juga perlu mendapatkan penguatan kapasitas, tetapi untuk tahap awal, biasanya akan 

muncul resistensi tinggi sehingga dikhawatirkan menjadi kontra produktif terhadap upaya membangun kesadaran gender 

secara keseluruhan.  

Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui temu muka seperti pelatihan dan workshop. Selain itu juga dapat dilakukan 

melalui kampanye-kampanye dengan target yang terukur. Penguatan kapasitas sebaiknya dilakukan dengan 

menggunakan media yang kreatif, komunikatif dan partisipatif sehingga mudah untuk dipahami peserta dengan berbagai 

kalangan. 
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Pengembangan teknologi penambangan skala kecil yang bebas mercuri dan ramah perempuan 

Sebagian penambang sudah mengetahui bahwa penggunaan sianida dipandang lebih aman dari pada merkuri, namun 

pengolahan limbah yang tidak baik akan menimbulkan persoalan yang lebih besar, apalagi di tempat di mana merkuri 

maupun sianida masih digunakan bersama-sama. Karenanya pengembangan teknologi pengolahan emas non merkuri 

untuk PESK perlu terus dilakukan dengan teknologi yang dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Pembagian atau perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam rantai penambangan mempunyai karakter yang 

berbeda, sehingga perlu fasilitasi perbedaan tersebut dengan teknologi yang sesuai. 

Para penambang di PESK memiliki banyak harapan akan dikembangkannya teknologi yang tidak menggunakan merkuri. 

Keinginan ini tidak hanya datang dari kekhawatiran akan bahaya merkuri pada kesehatan, tetapi juga karena lelah dirazia 

dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun. Para penambang khawatir tertangkap karena menyimpan merkuri, baik di 

wilayah penambangan maupun di rumah masing-masing. Meskipun saat ini tidak lagi mudah untuk membeli merkuri, 

tetapi para penambang tetap menggunakannya karena tidak ada pilihan lain.  

 

Fasilitasi terbentuknya kelembagaan ekonomi afinitas perempuan di tingkat komunitas 

Organisasi kelompok perempuan merupakan tempat perempuan bergantung untuk mendapatkan pinjaman bagi 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah, dan kebutuhan sekolah anak. 

Selain bunganya terjangkau, aspek kepercayaan juga merupakan hal terpenting karena kelompok ini dibangun dengan 

afinitas yaitu rasa kebersamaan senasib dan seperjuangan. Namun demikian kelompok ini tidak banyak jumlahya, 

sehingga perlu difasilitasi untuk pembentukannya. Kelompok afinitas yang terbentuk akan menjadi wadah yang serba 

guna, diantaranya untuk: 1) Wadah berbagi dan saling menguatkan antar anggota; 2) pemupukan modal dan fasilitasi 

pinjaman anggota; 3) penguatan kapasitas pengelolaan ekonomi rumah tangga; 4) pengembangan usaha alternatif; dan 5) 

membangun dan mengasah kesadaran gender. 

Perempuan, terutama yang mendapatkan perlakuan tidak setara biasanya dalam posisi lemah dan membutuhkan wadah 

untuk berbagi dan menggalang kekuatan bersama. Kelompok dalam hal ini sangat penting sehingga perempuan dapat 

saling membangun kepercayaan dan saling menguatkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Apalagi di 

daerah yang rawan perceraian seperti di sekietar PESK. 

Secara ekonomi, kelompok dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan mini. Perempuan dapat menyisihkan 

penghasilannya untuk ditabung di kelompok, karena untuk ditabung di bank, selain tempatnya jauh serta membutuhkan 

upaya dan biaya untuk menjangkaunya, nominal uang yang ditabung biasanya tidak besar. Tabungan ini penting jika 

perempuan akan memulai usaha agar tidak mendapatkan penolakan dari suami atau keluarga. Selain untuk tabungan, 

kelompok juga menjadi tujuan pinjaman yang terjangkau, baik terjangkau secara tempat maupun jasa pengembaliannya. 

Pengembangan usaha alternatif juga dapat dimulai dari kelompok. Karena untuk memulai usaha sendiri, seringkali 

perempuan tidak percaya diri dan takut menanggung resiko. Dengan berkelompok dan tanggung renteng, usaha akan lebih 

mudah dijalani. Sedangkan advokasi mengenai kepemilikan properti bersama untuk meningkatkan kontrol perempuan 

dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas pengelolaan ekonomi rumah tangga yang memasukkan perspektif 

kesetaraan gender di dalamnya.  
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Membangun kesadaran gender akan efektif dilakukan melalui kelompok afinitas karena berangkat dari persoalan dan 

konteks yang relatif sama. Dengan kesepahaman dan komunikasi yang intens, advokasi bisa dilakukan lebih mudah, 

misalnya kepada pengelola tambang atau pihak pemerintah desa. Kelompok afinitas perempuan dalam hal ini menjadi 

suatu instrument advokasi kepada pemerintah setempat baik desa maupun daerah untuk lebih responsif gender. 

Pemerintah Desa perlu mendapatkan penguatan untuk membangun desa yang responsif gender. Melalui Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur perencanaan dan penganggarannya 

sendiri. Penumbuhan kelompok afinitas dapat difasilitasi Desa agar berkembang sebagai salah satu kekuatan ekonomi 

desa. Pemerintah Desa juga dapat merespons persoalan-persoalan kesenjangan lainnya melalui kebijakan desa dengan 

membangun kepedulian terhadap dampak keterpaparan merkuri, perkawinan anak dan juga pekerja anak serta maraknya 

perselingkungan dan perceraian. 
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