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SEKAPUR  S IR IH

Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) kini telah memasuki tahun
terakhir pelaksanaan program.  Banyak hal yang telah dilalui dan
dikerjakan demi membantu kegiatan pertambangan emas skala kecil
menjadi lebih ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial dan
menguntungkan  bagi para penambang serta komunitas di wilayah
pertambangan.
 
Prakarsa program dalam jangka waktu lima tahun yang menjadi inisiatif
“Pembangunan Berkelanjutan pada sektor Pertambangan Emas Skala Kecil  
di Indonesia berdiri di atas tiga pilar: 1) Perbaikan praktik (teknik,
lingkungan, kesehatan, dan sensitif gender) oleh penambang laki-laki dan
perempuan di propinsi yang ditargetkan. 2) Membangun lingkungan yang
mendukung kebijakan PESK yang bertanggung jawab dalam skala nasional
mau pun provinsi yang menjadi target sasaran.  3) Meningkatkan
keterlibatan sektor swasta dan membangun mata rantai produk yang lebih
kuat dalam mendukung industri emas rakyat yang bertanggung jawab.
 
Dengan terbitnya e-newsletter ini diharapkan agar para pemangku
kepentingan di Indonesia seperti Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,  termasuk   lembaga
donor; Global Affairs Canada, dapat melihat berbagai upaya dan praktik-
praktik baik yang telah dilakukan oleh program terkait bersama dengan
mitra lokal di daerah. 
 
Perjalanan ini belum berakhir, masih banyak cerita dan pengalaman yang
akan mewarnai keseluruhan kerja kami di Indonesia.  Nantikan kami
selalu.
 
 
 

Salam hangat
 

Agni Pratama
Country Project
Manager
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MENDULANG SUKSES BERSAMA

MELALUI KOPERASI PEREMPUAN 
O L E H  J O S E P H I N E  I M E L D A ,  A N J E N I  A J E N G  A S R I ,  T I T I K  H A R T I N I

Desa Tatelu yang berada dekat
dengan kota Manado, Sulawesi Utara
adalah sebuah desa yang pernah
terkenal di era  tahun 90-an akhir
karena menghasilkan emas dan
menarik perhatian para penambang
dari berbagai daerah.  Namun,
masa-masa keemasan tersebut telah
mulai berkahir. Impian untuk
memperoleh emas dalam jumlah
yang banyak dan menjadi kaya
dalam waktu singkat mulai
ditinggalkan. 
 

pertambangan emas skala kecil
seperti di Tatelu.  Pertambangan
emas rakyat sering kali memiliki
infrastruktur yang sederhana
dengan peralatan keselamatan kerja
yang minim pula.  Maka tidak heran,
bila jarang ditemui perempuan
bekerja di sektor pertambangan
karena resiko yang dihadapi tidak
kecil pula. 
 
Di Tatelu, para laki-laki terus
memainkan peran produktif dalam
kehidupan. 
 
 
 

Seiring dengan waktu, banyak
penambang meninggalkan Desa
Tatelu dan kembali ke daerah asal. 
 Bagi yang masih tersisa kebanyakan
tetap bekerja di wilayah
pertambangan emas dan
menggantungkan seluruh
penghidupan mereka pada
pertambangan ini. 
 
Kehidupan sebagai penambang
tidaklah mudah, bahkan nyawa
menjadi taruhannya, terutama bagi
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 KOPERASI PEREMPUAN

INI DAPAT MENJADI

SALAH SATU JALAN

KELUAR DARI MASALAH

FINANSIAL YANG

DIHADAPI OLEH

PEREMPUAN DI DESA INI. 

- SELVI-

Selain di pertambangan, para laki-
laki juga bekerja di sektor
perdagangan dan pertanian.  Ada juga
yang bekerja sebagai pegawai negeri
dan pegawai swasta. Sementara
kebanyakan perempuan lebih banyak
memainkan peran sosial dan
domestik.   Kebanyakan perempuan
menggantungkan kehidupan mereka
kepada para laki-laki yang berperan
sebagai pencari nafkah utama dalam
keluarga. 
 
Namun, berdasarkan data yang
didapatkan dari Kelompok Diskusi
Terfokus pada tahun 2018 - dalam
konteks Pemetaan Jender bagi
Penambang dan Komunitas
Penambang; yang difasilitasi oleh
Artisanal Gold Council (AGC) dan
didukung oleh Yayasan Emas
Artisanal Indonesia (YEAI). telah
terungkap bahwa laki-laki
menginginkan agar kaum perempuan
untuk memberikan bantuan kepada
ekonomi keluarga. 
 
Sementara itu, hasil diskusi dengan
kelompok perempuan juga
mengungkapkan bahwa tugas dan
tanggung jawab perempuan tidak
mudah.
 

Waktu 24 jam seakan tidak akan pernah
cukup bagi kaum perempuan untuk
melakukan fungsi ganda yang
dibebankan kepada mereka. 
 
Namun, para perempuan dari
komunitas ini berharap untuk dapat
membantu kondisi perekonomian
keluarga, terutama keluarga mereka
yang merupakan bagian dari PESK, hal
ini disebabkan karena penghasilan laki-
laki sebagai penambang sering kali tidak
dapat memenuhi kebutuhan keluarga.
Fluktuasi dari pendapatan laki-laki
sangat tergantung pada jumlah ore dan
kandungan emas yang mereka dapatkan;
dan hal mempengaruhi jumlah
pendapatan yang akan dibawa pulang
oleh seorang laki-laki. Situasi demikian
menyulitkan untuk perempuan
memiliki simpanan atau rencana
menabung-tabungan yang dimaksudkan
adalah simpanan untuk pendidikan
anak, kesehatan, dll.  Selanjutnya akses
perempuan terhadap finansial juga
dibutuhkan dalam rangka meningkatkan
perekonomian keluarga dan
perencanaan masa depan yang lebih
baik. 
 
Melihat dan menganalisa hasil dari
Kelompok  Diskusi Terfokus, PERS
bersama dengan mitra lokal, AMAN,  
 

menyusun langkah strategis untu
meningkatkan kondisi sosio-ekonomi
dari komunitas penambang emas skala
kecil di Tatelu, terutama peningkatan
livelihood dan pendidikan vokasional
yang terkait dengan keahlian dan
ketrampilan bagi kaum perempuan yang
berguna untuk meningkatkan
pendapatan perempuan/keluarga serta
manajemen usaha kecil dan manajemen
keuangan termasuk pengaturan
keuangan dalam keluarga.  
 
Proyek ini memberikan prioritas untuk
pengarusutamaan jender, sesuai dengan
Kebijakan GAC mengenai keadilan
jender yang tertuang dalam Feminist
International Asistance Policy dari GAC,
sepanjang kegiatannya di Indonesia. Hal
ini untuk memastikan bahwa relasi
jender dan manfaat potensial, prioritas
serta peluang dan resiko yang berbeda
bagi laki-laki dan perempuan terus
dipertimbangkan, dinilai dan
ditindaklanjuti. 
 
Program akan mengintegrasikan potensi
apa yang dimiliki laki-laki dan
perempuan, peran penting mereka   di
sektor PESK, serta memberikan
perhatian dan prioritas untuk
mengurangi kesenjangan jender, 
 
 
 
 
 
 



termasuk di dalamnya kesenjangan
peran dan tanggung jawab akses
terhadap informasi, penguasaan
perempuan terhadap aset dan
pengambilan keputusan di tingkat
keluarga dan komunitas, juga
beberapa masalah ketidak adilan
jender seperti beban ganda
perempuan, kesehatan reproduksi,
kekerasan berbasis jender. 
 
PENDIRIAN KOPERASI MATUARI
 
Berangkat dari hasil pemetaan
jender yang dilakukan oleh PERS,
serangkaian pelatihan untuk
pembentukan koperasi.  "Ada rasa
terpanggil serta tanggung jawab
untuk mengubah dan meningkatkan
peran perempuan di Desa Tatelu ini
setelah mengikuti beberapa kali
pelatihan yang difasilitasi oleh
AMAN melalui Program Emas
Rakyat Sejahtera, kata Ibu Decy
yang merupakan salah satu peserta
pelatihan koperasi.
 
Menurut Ibu Decy, ide
pembentukan koperasi perempuan
yang bergerak di bidang simpan
pinjam ini sangat memberikan
pengaruh yang baik terhadap
keterlibatan perempuan pada akses
finansial. Ibu Decy juga menyatakan
bahwa kebanyakan orang meminjam
uang dari rentenir keliling dan
kegiatan ini sudah berlangsung
lama. "Para rentenir ini menawarkan
pinjaman kepada para penduduk
Desa Tatelu. Hari ini kita
mendapatkan pinjaman uang,
keesokan pagi para rentenir itu
sudah berada di muka pintu untuk
menagih pinjaman, sementara kami
belum melakukan apapun dengan
uangan pinjaman tersebut kami
sudah harus membayar pinjaman
kami," jelasnya.  Ibu Decy juga
menjelaskan apabila seseorang
meminjam 1 juta rupiah kepada
rentenir, maka rentenir akan
memotong uang administrasi
sebesar Rp 50 ribu diawal pinjaman,
sehingga total yang diterima oleh si
peminjam hanya Rp 950 ribu dan
keesokan harinya rentenir akan
mulai menagih cicilan pinjaman
sebesar Rp 40 ribu selama 30 hari ke
depan.  Total uang yang harus
dikembalikan adalah Rp 1.2 juta.
"Rentenir itu memberikan bunga
sebesar 20 persen kepada para
peminjam uang tersebut,"kata Ibu
Decy. 
 
 
 
 
 
 
 

terpilih memiliki visi untuk
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan perekonomian bagi
perempuan dalam rangka mencapai
kesejateraan keluarga dan
masyarakat di desa ini.
 
MANFAAT KOPERASI SIMPAN
PINJAM DAN KENDALANYA
 
Awal pembentukan, kelompok
perempuan ini mengumpulkan
simpanan pokok sejumlah Rp 100
ribu  dan juga simpanan wajib
dengan jumlah Rp 25 ribu untuk
masing-masing anggota.  Bersamaan
berjalannya waktu, jumlah simpanan
koperasi ini bertambah; sejauh ini,
jumlah dana yang terkumpul adalah
Rp 12 juta.
 
"Pada awal pertemuan, kami hanya
berhasil mengumpulkan uang
senilai tiga juta rupiah saja dan kami
memberikan prioritas untuk
melakukan pinjaman bagi anggota
yang sudah memiliki usaha
berjualan di pasar tradisional.
Besaran dana pinjaman kami batasi
sebesar Rp 500 ribu saja," kata ibu
Decy.  "Para anggota yang
meminjam berkewajiban untuk
melakukan cicilan selama enam
minggu dengan ketentuan
pembayaran sebesar Rp 100 ribu 
minggunya  dan pada minggu ke-6;
para anggota tersebut akan
dikarenakan bunga senilai Rp 100
ribu.  Dengan cara ini, banyak
manfaat yang sudah dirasakan oleh
para ibu-ibu yang menjadi anggota
koperasi; mereka mendapatkan
pinjaman modal yang cukup untuk
digunakan sebagai modal usaha dan
jangka waktu serta bunga yang
diberikan tidak membebani para
ibu-ibu tersebut. Selain itu, koperasi
 
 

Ibu Selvi yang juga pernah
mengikuti pelatihan pembentukan
koperasi juga menyatakan bahwa
pendirian Koperasi Perempuan
Matuari merupakan hasil dari
kesepakatan bersama para peserta
perempuan yang hadir dalam
rangkaian pelatihan tersebut. "Ini
dapat menjadi salah satu jalan keluar
terhadap permasalahan keuangan
yang dihadapi oleh perempuan-
perempuan di Desa ini, kata Ibu
Selvi. 
 
Pada awal pembentukan koperasi,
para perempuan menyatakan
keberatan apabila diharuskan untuk
menabung; mereka mengharapakan
koperasi ini dapat menggantikan
para rentenir dan dalam waktu
singkat dapat meminjam uang.
Namun proses kerja koperasi
simpan pinjam tidak demikian.
Koperasi simpan pinjam ini
merupakan lembaga keuangan non
bank dengan kegiatan usaha
menerima simpanan dan
memberikan pinjaman uang kepada
anggota dengan bunga yang rendah.
Nadine Sulu, fasilitator dari
AMAN,"Tidak mudah menyatukan
persepsi namun ada kemauan yang
kuat dari kaum perempuan di desa
ini untuk keluar dari permasalahan
renternir serta keinginan untuk
melakukan sesuatu demi membantu
permasalahan perekonomian
keluarga.  Walaupun ada baku
tegang, tapi akhirnya mereka mau
tidak mau tunduk terhadap
peraturan yang berlaku, jika tidak
koperasi perempuan yang dibentuk
ini tidak akan pernah ada."
 
Akhirnya pada tanggal 16 Juli 2018,
Koperasi Matuari yang terletak di
Desa Tatelu berhasil didirikan. 
 Koperasi ini beranggotakan 48
orang perempuan. Kelompok
perempuan ini bersepakat untuk
melakukan perubahan dalam
perekonomian kehidupan mereka
melalui kegiatan simpan pinjam ini.
Ibu Decy terpilih menjadi ketua
koperasi ini dan Ibu Selvi sebagai
bendahara koperasi beserta dengan
jajaran pengurus lainnya. 
 
Ibu Selvi juga menyatakan,"Kami
berterima kasih kepada Program
Emas Rakyat Sejahtera, karena
melalui program ini akhirnya kami
dapat membentuk koperasi simpan
pinjam ini, para pengurus yang 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M  E M A S  R A K Y A T

S E J A H T E R A
P A G E  3



 
membantu para anggotanya ketika
keadaan keuangan keluarga sedang
tidak stabil,"tambah Ibu Deicy.
 
Para perempuan anggota Koperasi
Matuari  saat ini menyadari
kemajuan yang saat ini sedang
mereka rasakan adalah hasil kerja
keras dan bantuan dari berbagai
institusi. Namun perjuangan
mereka belum selesai dan
keberhasilan dari Koperasi Matuari
masih membutuhkan perjalanan
panjang di masa depan. Saat ini
para anggota koperasi perempuan
ini menyambut masa depan
dengan pengharapan yang lebih
baik dan membuka kesempatan
untuk para kaum perempuan
lainnya untuk dapat menjadi
anggota koperasi dan terlibat
dalam usaha koperasi ini.
Regenerasi harus dapat terjadi
demi keberlanjutan koperasi
perempuan Matuari dan adanya
tabungan pendidikan serta
pembangunan toko serba ada yang
akan bertempat di pasar tradisional
Tatelu. Prospek dan keberhasilan
Tatelu juga terletak di tangan kaum
perempuan yang giat berupaya
dalam melakukan perbaikan
ekonomi keluarga 
 
KOPERASI BULAWAN
 
Berlainan dengan Tatelu, Desa
Tobongon yang terletak di
Kecamatan Modayag, Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur, 
 
 

 
dan tidak terlibat langsung dalam
pertambangan.  Namun, kaum
perempuan kini juga memiliki
peran produktif lainnya demi
mendukung para laki-laki dalam
meningkatkan perekonomian
keluarga, seperti membuka usaha
warung serta penyewaan alat
pertambangan (tromol).
 
Salah satu temuan yang menarik
dari pemetaan jender yang
dilakukan oleh PERS pada tahun
2018  mengungkapkan bahwa
perempuan memiliki kesamaan
kesempatan seperti laki-laki dalam
meningkatkan kondisi
perekonomian keluarga dan
memiliki penghasilan sama dengan
laki-laki; perempuan memiliki
kemampuan lebih dalam menangani
keuangan dan menggunakan potensi
mereka untuk mengembangakn
bisnis. Namun, perempuan tidak
dapat secara optimal memanfaatkan
 
 

 
Sulawesi Utara ini, memiliki sejarah
panjang pertambangan emas.
Menurut para pemangku adat
setempat, pertambangan emas ini
sudah ada sejak jaman penjajahan
Belanda.  Kala itu, pertambangan
emas di daerah ini menghasilkan
emas dalam jumlah yang banyak. Hal
ini menyebabkan usaha
pertambangan ini menjadi usaha
warisan atau turun temurun dan
kebanyakan penambang telah
bekerja pada sektor ini selama kurun
waktu cukup lama antara 20-50
tahun.
 
Para laki-laki di desa ini memiliki di
ranah produktif dan kebanyakan dari
mereka menghasilkan uang dan
bekerja sebagai penambang dan juga
petani.  Tapi ada juga yang bekerja di
sektor pemerintahan sebagai pegawai
negeri dan juga pegawai swasta dan
juga berdagang. Sementara para
perempuan memilih menjadi ibu
rumah tangga dan tidak terlibat 
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Koperasi

(juga) dapat

memberikan

ruang bagi

perempuan

untuk

menentukan

kesempatan di

berbagai

sektor demi

meningkatkan

kehidupan

mereka

kesempatan dan potensi yang ada
untuk meningkatkan kondisi
perekonomian keluarga karena
urusan domestik keluarga sangat
menyita waktu; hal ini menyebabkan
perempuan menjadi tergantung
kepada laki-laki secara finansial. 
 
Dalam wawancara mendalam juga
ditemukan bahwa para laki-laki
beranggapan bahwa permasalahan
investasi dan tabungan adalah urusan
dan tanggung jawab perempuan. Para
perempuan memiliki alasan tepat
untuk menabung dan
menginvestasikan uang yang mereka
peroleh untuk mengatasi keadaan
darurat dalam keluarga seperti
kebutuhan pendidikan anak, atau bila
ada anggota keluarga yang sakit dan
bahkan kebutuhan mendadak
lainnya.
 
Menindak lanjuti kondisi masyarakat
di Desa Tobongon ini, PERS
mengambil langkah yang perlu untuk
melakukan pemberdayaan
perempuan lebih lanjut untuk
meningkatkan kondisi ekonomi &
sosial dan mengupayakan perbaikan
dalam kesenjangan jender yang
terjadi dalam masyarakat Tobongon
ini.
 
Bersama dengan mitra lokal, AMAN,
PERS menyelenggarakan serangkaian
pelatihan koperasi. Rangkaian
pelatihan ini akhirnya melahirkan
Koperasi Simpan-Pinjam. 
 

Koperasi yang diberii nama Koperasi
Bulawan ini didirikan pada tanggal 2
Juli 2018. Koperasi ini memiliki 25
anggota dan diketuai oleh Ibu Helen
yang telah kaya pengalaman 
 berorganisasi seperti organisasi
keagamaan, organisasi perempuan
petani dan PKK. 
 
Sementara Ibu Herawati bertugas
sebagai sekretaris koperasi dan Ibu
Yerina menjadi bendahara dalam
susunan pengurus saat ini.
 
Hingga hari ini, Koperasi Bulawan
masih mengalami berbagai kendala.
Salah satunya adalah kebiasaan
komunitas yang tergantung pada
tengkulak atau yang sering kali
disebut sebagai koperasi harian.  Cara  
kerja koperasi harian ini tidak
berbeda dengan cara kerja tengkulak
secara umum; pada akhirnya
koperasi harian mengakibatkan
komunitas setempat harus
membayar harga yang mahal untuk
melunasi pinjaman mereka. Hal ini
juga diperburuk dengan tingkat
pendidikan komunitas yang rendah,
pola berfikir serta kebiasaan yang
merugikan menyebabkan kesulitan
yang lebih lagi bagi para perempuan
di Tobongon Village.  Ini merupakan
tantangan bagi Koperasi Bulawan.
 
"Banyak perempuan atau ibu-ibu di
Desa Tobongon ini yang tidak
bekerja dan tidak memiliki modal
untuk memulai usaha untuk
menolong kondisi ekonomi keluarga,
jelas Ibu Helen.
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Ezra Wiranto adalah seorang insinyur
teknik geologis lulusan Institut
Teknologi Bandng yang barus saja
bergabung dengan PERS.  Sejak masa
kuliah, ia bercita-cita untuk
mengabdikan dirinya untuk
kepentingan masyarakat. "Ketika saya
berkesempatan untuk mengunjungi
Sumba ketika kuliah dulu, saya melihat
betapa teknologi tepat guna belum
tentu dapat diaplikasi kepada
masyarakat daerah terpencil; hal ini
disebabkan tidak adanya transfer
pengetahuan maupun kapasitas bagi
orang-orang yang tinggal di daerah
tersebut. Alih-alih solar panel yang
bertujuan untuk meningkatkan tenaga
listri ini dijadikan tempat untuk
menjemur baju,"kenang Erza.
 
Ketika lulus, Erza dihadapkan pada
beberapa pilihan yang cukup
menyulitkan dirinya. Ia menyadari
pilihan yang harus dibuatnya ini akan
berdampak kepada masa depan dan
karirnya.  Pilihan Erza jatuh pada
bidang community development karena ia
meihat adanya benang merah antara
bidang yang dipelajari  dengan
sumbangsih yang dapat ia berikan
kepada komunitas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka, ketika Yayasan Emas Artisanal
Indonesia membuka kesempatan kerja,
Erza pun melamar.  Ketika ia diterima
oleh Yayasan ini  ditempatkan di
Daerah Parenggean, Kalimantan
Timur.  Erza dengan senang hati
mengambil kesempatan itu. 
 
"Salah seorang teman memberikan
inspirasi kepada saya, ia menyatakan
bahwa ketika masih muda adalah
kesempatan emas untuk melakukan
berbagai hal yang menantang.  Bagi
saya kesempatan untuk bekerja dengan
PERS ini - merupakan tantangan
tersendiri.  Lepas dari penatnya Jakarta
dan masuk ke daerah pedalaman
memberikan  challenge baru bagi diri
saya," kata Erza. 
 
Selamat bekerja Erza, sukses selalu!
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Selamat Datang Erza! 

Ia juga menambahkan bahwa pelatihan yang difasilitasi oleh PERS merupkan
rangkaian pelatihan yang menginspirasi para perempuan di Desa Tobongon,
dan pelatihan serupa diharapkan dapat terus dilakukan, terutama menyangkut
isu seperti hak anak dan perempuan. "Pelatihan selain topik koperasi dapat
mengubah cara berpikir perempuan di desa, sehingga mereka dapat
mengetahui hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam meningkatkan standar
kehidupan mereka dan juga perekonomian keluarga, tambah ketua koperasi
terpilih. 
 
Saat ini, Koperasi  Bulawan tidak hanya berperan sebagai sebuah wadah untuk
melakukan kegiatan simpan pinjam, tetapi juga sebagai wadah bagi para
perempuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya peran
koperasi dalam membantu menintktakan  posisi perempuan dalam kehidupan
dan mendorong perubahn dalam perekonomian keluarga di Desa Tobongon. 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa Koperasi Perempuan Bulawan harus terus
bekerja keras untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap
organisasi yang baru berdiri ini karena kinerja dan hasil kerja mereka
merupakan bukti utama dalam rangka merengkuh para perempuan lain di
desa ini untuk bergabung bersama mereka dan melakukan perubahan pada
tatanan sosial dan perekonomian keluarga. Koperasi ini juga dapat
memberikan ruang bagi perempuan untuk menentukan peluang-peluang
dalam berbagai sektor demi perbaikan kehidupan mereka.  Masa depan
Bulawan tidak hanya terletak pada laki-laki , tetapi jug pada perempuan.
Perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki
dimanapun mereka berada, terutama di Tobongon, Harapan itu ada &
sungguh ada. 



PHOTO STORY: PROYEK PERS MEMPROMOSIKAN

HAK-HAK ANAK DI DESA BUKIT HARAPAN 

B Y  L E N T E R A  K A R T I N I

Pada tanggal 25 Juli 2019, Lentera Kartini, mitra lokal PERS mengadakan acara sosialisasi terkait hak-hak
anak, dampak kekerasan terhadap anak, dampak merkuri di kehidupan sehari-hari. Sosialisasi kali ini
sedikit berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya, kali ini Lentera Kartini menargetkan murid sekolah
dasar negeri sebagai salah satu influencer terbesar dalam keluarga.   
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"Anak-anak  dapat memberikan pengaruh kepada pengambilan keputusan orang tua atau keluarga;
dengan memberikan pengetahuan tentang hak-hak anak dan dampak merkuri pada kehidupan sehari-
hari, maka akan timbul kesadaran anak-anak dan mereka dapat memberikan opini mereka yang berarti
dalam keluarga,"kata Forisni Aprilista dari Lentera Kartini.  
 
Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pesta Rakyat yang mengambil tema
Generasi Emas Indonesia yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2019 di Komunitas Daerah
Pertambangan Pudu Jaya, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Parenggean, Kalimantan Tengah.
T
 

Forisni Aprilista dari Lentera Kartini adalah salah satu narasumber yang menghantarkan salah satu sesi
tentang hak-hak anak, dampak kekerasan terhadap anak - temasuk juga bahaya teknologi dan gadget bagi
anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dr. Ratna dari Lentera Kartini menghantarkan sesi tentang dampak merkuri bagi  anak-anak dan
keluarga.   

Anak-anak sangat antusias dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait tema yang diberikan dalam acara
sosialisasi tersebut. 



"Kita perlu menjawab

apakah akan ada

keberlanjutan bagi sektor

emas yang diproduksi

dengan teknologi bebas

merkuri dalam rangka gap

pasokan ini"

Agni  Pratama

 PENELITI  PASAR  

EMAS    

TEACHERS '  TALES  |  PAGE  2

Pada tanggal 26 Juni 2019, PERS
mengadakan pertemuan
konsultasi dengan pejabat
pemerintah dan para ahli dalam
rangka pembangunan jaringan
antara komunitas penambang
dengan pelaku pasar emas di
Indonesia. Acara konsultasi ini
merupakan bagian dari
Pertemuan Project Advisory
Committee PERS yang diadakan di
Park Hotel, Jakarta.
 
Agni Pratama selaku Country
Project Manager dari program ini
dan peneliti pasar emas mencatat
bahwa permintaan pasar yang
ada saat ini terhadap emas sangat
tinggi, tetapi keterbatasannya
terletak pada ketersediaan emas
di Indonesia. "Kita perlu
menjawab apakah akan ada
keberlanjutan bagi sektor emas
yang diproduksi dengan
teknologi bebas merkuri dalam
rangka menjawab gap pasokan
ini?" tanya Agni  kepada para
anggota komite yang hadir. 
 
Dalam sesi pertemuan tersebut
PERS mengindikasi bahwa
produksi emas untuk perhiasan
di tahun 2016 naik sampai
dengan 15&, dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. 
 Sementara itu dalam tatanan
pasar global, produksi perhiasan
emas meningkat sampai dengan
3%.  Studi yang dilakukan oleh
Euromonitor pada tahun 2016
menyatakan bahwa permintaan
perhiasan emas telah meningkat
sampai dengan 300% dalam
kurun waktu 10 tahun ini.  Pasar
global dan lokal untuk perhiasn
dari emas telah meningkat,
dimana 610%pasar tersebut
terletak di Asia.
 
 
 

\
Sementara itu, Riset tentang
Pasokan Emas yang dilakukan
oleh PERS menunjukan bahwa
pada tahun 2005 Indonesia telah
menghasilkan 140 ton emas.
Namun, produksi emas perlahan
tapi pasti menurun dalam kurun
waktu sepuluh tahun mencapai
50 ton pada tahun 2015.  Dalam
studi nya, PERS menemukan
bahwa ada kontradiksi antara
produksi bahan mentah dengan
permintaan produk akhir, hal ini
menjadi salah satu persoalan
utama pada pelaku tambang emas
di area hulu di Indonesia. 
 
Sektor Pertambangan Emas Skala
Kecil (PESK) di Indonesia
memiliki keterbatasan teknologi
yang mumpuni untuk melakukan
eksplorasi dan riset yang benar
dalam rangka mengidentifikasi
lokasi kandungan emas yang
terdapat di wilayah
pertambangan emas rakyat
(WPR).
 
WPR diusulkan oleh pemerintah
daerah dan akan ditentukan oleh
Gubernur. Seringkali yang
terjadi, pemerintah daerah yang
menentukan ijin untuk daerah
pertambangan bagi para pelaku
PESK tanpa melakukan penelitian
yang benar terhadap kandungan
mineral yang ada, walaupun
dalam peraturan jelas tertulis
bahwa sebelum WPR ditentukan
diperlukan data yang benar
tentang kandungan mineral yang
terdapat di area yang diusulkan. 
 Pusat Sumber Daya Mineral,
Batubara dan Panas Bumi adalah
satu-atunya badan negara yang
dapat melakukan penelitian
secara resmi terhadap kandungan
mineral yang terdapat di
Indonesia. 
 

ADAKAH MASA DEPAN DI

PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL

YANG MENGGUNAKAN SISTEM
PRODUKSI YANG BEBAS MERKURI? ?
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Badan ini adalah perpanjangan tangan
dari Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.  Pemerintah daerah
seharusnya meminta kepada badan ini
untuk melakukan penelitian kandungan
mineral. namun ternyata ditermukan
banyaknya WPR yang telah ditentukan
tanpa adanya data.
 
Kurangnya data, kemampuan, teknologi
dan pengetahuan untuk mengidentifikasi
lokasi yang tepat untuk pertambangan,
menjadi salah satu alasan menurunnya
produksi emas.  Perubahan iklim juga
diduga menjadi salah satu tantangan bagi
penambang. Kesulitan untuk membaca
musim hujan dan perubahan  musim
lainnya di Indonesia menjadi penyebab
penurunan produksi emas di sektor
PESK. 
 
Namun, sektor PESK telah berkontribusi
20-30 persentase dari produksi emas
keseluruhan di Indonesia.  Artisanal Gold
Council (AGC) memperkirakan bahwa
terdapat kurang lebih 1 juta orang yang
terlibat dalam sektor rantai nilai ini.
Karena alasan inilah, PESK
diperhitungkan sebagai sektor yang
memiliki potensi sekaligus tantangan
dalam produksi emas.
 
  

dihadapi oleh sektor PESK. Fasilitas
pengelolaan mineral bebas merkuri
memberikan akses yang lebih aman, lebih
efisien, ramah lingkungan, serta hasil
pengelolaan yang lebih baik 
 
Fasilitas ini telah mulai diujicobakan di
Sulawesi Utara. Teknologi baru telah
diaplikasikan dan berhasil menarik
perhatian pelaku pasar lokal terutama di
Tatelu, Sulawesi Utara. Fasiltas ini saat ini
tengah diujicobakan sepenuhnya dan
pelaku pasar lokal sangat terkesan dan
bersemangat untuk menggunakan
teknologi  peluruhan yang ada di fasilitas. 
 
Menurut Agni dengan pengertian yang
benar tentang pemetaan sektor pasar,
Indonesia akan memiliki kemampuan
untuk mengembangakan skema kerja yang
adil untuk para pelaku pasar yang terlibat
dalam sektor ini  dalam rangka
menentukan insentif yang didapatkan dan
mengganti proses pengelolaan emas
tradisional menjadi pengelolaan emas
bebas merkuri. 
 
Agni juga menyatakan bahwa dengan
memperkenalkan teknologi yang efisien
dan praktis dan prasarana yang ada, PERS
menunjukan jalan yang membawa 

Para pelaku yang terlibat dalam sektor
PESK saat ini memiliki tidak memiliki
akses terhadap teknologi, standar
kesehatan dan keselamatan,
pengetahuan dan ketrampilan serta
tidak adanya akses terhadap informasi
pasar yang lebih luas. 
 
Untuk menjawab sebagian dari
permasalahan yang ada, PERS telah
mengembangkan dan merintis fasilitas
pengelolaan emas yang ramah
lingkungan yang menawarkan solusi
terhadap permasalahan teknologi dan
prasarana yang saat ini
 

pelaku  pasar local PESK untuk
mengubah cara pengelolaan emas
mereka saat ini menjadi sistem
pengelolaan yang bebas merkuri.
Sementara PERS hanya menunjukkan
cara pada salah satu komunitas PESK,
namun Agni percaya bahwa sektor PESK
secara umum dan pemerintah Indonesia
dapat menggunakan cara-cara PERS
sebagai model berkelanjutan untuk
mengelola emas bebas merkuri di PESK.
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Konvensi Minamata yang mulai efektif berlaku pada
tanggal 16 Agustus 2017 telah diratifikasi oleh 128
negara merupakan perjanjian internasional terkini
yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia
dan lingkungan dari dampak buruk yang disebabkan
oleh merkuri.  Oleh karena itu, dalam rangka
menangani dan mencegah kerusakan lebih lanjut
pada tatanan kehidupan, Pemerintah Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Minamata pada tanggal 20
September 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata
mengenai Merkuri. Konvensi ini mendorong
pemerintah Indonesia untuk melakukan
pengurangan dan penghapusan (phase out) merkuri
di empat sektor yaitu pembangkit tenaga listrik,
kosmetik, , amalgam gigi dan pertambangan emas
skala kecil.  Hal ini berkaitan erat dengan Peraturan
Presiden Republick Indonesia Tahun 21 Tahun 2019
tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan
Penggunaan Merkuri yang bertujuan untuk
mengurangi dan menghapuskan merkuri di tingkat
nasional yang terpadu dan berkelanjutan. 
 
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan diperkirakan ada 183.700 pekerja
tambang yang bekerja di 131 pertambangan emas
skala kecil di Indonesia. Para penambang emas
seringkali berasal dari pekerja pertanian dan
perikanan yang bekerja paruh waktu dan
mengharapkan penghasilan tambahan dalam rangka
meningkatkan penghidupan mereka. Sedangkan,
bagi beberapa komunitas penduduk, kegiatan usaha
ini menjadi mata pencaharian utama yang
menopang kehidupan sehari-hari mereka. 
 
Pada sektor pertambangan emas, khususnya di
Indonesia; merkuri digunakan untuk memisahkan
emas dari ore (bijih). Merkuri dan emas akan
mengendap dan membentuk amalgam. Emas
kemudian diekstraksi melalui penguapan merkuri. 
 
 
 

PERS MENDUKUNG PEMERINTAH INDONESIA UNTUK
PERCEPATAN RENCANA AKSI PENGHAPUSAN MERKURI 

Walaupun merkuri adalaah unsur alami tetap saja, dampak
yang ditimbulkan sangat membahayakan jika tidak segera
dihapuskan penggunaannya.  Paparan terhadap merkuri
secara terus menerus melalui sistem pernafasan akan
berakibat terganggunya sistem saraf, pencernaan dan
imunitas tubuh.  Ketika dicerna, merkuri dapat
terakumulasi dalam organisme hidup, dan menyebabakan
kerusakan serius pada sistem saraf setelah mencapai level
tertentu.  Selain itu, kontaminasi terhadap lingkungan
akan menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf
setelah mencapai level tertentu.  Selain itu, kontaminasi
terhadap lingkungan akan menyebabkan rusaknya mikro
organisme lingkungan.
 
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang telah disebutkan,
maka kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
dan Kalimantan Tengah mengadakan Workshop Konvensi
Minamata dan Penyusunan Rencana aksi Daerah dan
Nasional bekerjasama dengan Artisanal Gold Council dan
Yayasan Emas Artisanal, bersama - sama dengan mitra
lokalnya AMAN dan Lentera Kartini.  Workshop tersebut
diselenggarakan di Kota Manado dan Palangkaraya pada
bulan Juni 2019. Tujuan daripada workshop ini adalah
untuk membangun pemahaman yang benar tentang
Konvensi Minamata dan pelaksanaannya di tingkat
nasional dan daerah'; meninjau lebih lanjut langkah-
langkah yang perlu diambil dalam mempromosikan,
membatasi, mengurangi da menghilangkan penggunaan
merkuri dan emisinya. 
 
Yun Insiani, selaku Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya
Beracun. kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyatakan bahwa "Workshop ini dilakukan juga sebagai
media untuk menjembatani kebutuhan khusus
Pemerintah Daerah dalam pelaksaan konvensi ini dan
koordinasi terkait dengan Rencana aksi nasional dan
Daerah. Hal ini penting dilakukan karena komitmen
Indonesia dalam penghentian pengunaan merkuri di
berbagai sektor pada 2021 mendatang. Berbagai
percepatan harus dilakukan  dan dukuangan berbagai
sektor diperlukan. 
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SELAMAT

Seluruh  manajemen  dan

staff  dari   Yayasan  Emas

Artisanal  Indonesia  -

mengucapakn  selamat

atas  pernikahan

Yolanda  dan  Syahril .  

 

 

 

BAHAGIA  SELALU !

Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) adalaha sebuah program penguatan para penambang emas skala kecil, program ini

di danai oleh Global Affaris Canda dan diimplementasikan oleh Artisanal Gold Council yang bekerjasama dengan Yayasan

Emas Artisanal Indonesia.  Program ini memiliki komitment untuk meningkatkan kondisi socio-ekonomik dan lingkungan

dari komunitas penambang emas skala kecil di Indonesia. Saat ini PERS bekerja di tiga daerah, yaitu Tatelu dan Tobongon

(Sulawesi Utara) dan Parenggean (Kalimantan Tengah).  Program ini bekerjasama dengan para mitra strategis dari jajaran

pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanana,

Kementeri Energi dan Sumber Daya beserta para mitra lokal di setiap area proyek.  

 

www.pers.no-hg.org                                                      @pers_agc_indo                                               PERSAGCIndonesia

     

 

ABOUT  PERS

 
Pada kesempatan yang sama, Agni Pratama selaku Country Project
Manager dari PERS menyatakan bahwa Yayasan Emas Artisanal
Indonesia melalui PERS berkomitmen untuk turut membantu
Pemerintah Indonesia dalam upaya penghentian merkuri melalui
peningkatan tatanan kehidupan para penambang emas skala kecil yang
berada di Sulawesi Utara melalui tiga pilar pendekatan yaitu: 1)
peningkatan praktik yang lebih baik (improved practice) terkait teknis,
penanganan lingkungan, kesehatan, jender sensitif dan praktik bisnis
para penambang emas,; 2) membangun tatanan kebijakan yang
mendukung kegiatan penambang emas skala kecil yang ramah
lingkungan; 3) membangun kerjasama dengan sektor swasta agar dapat
terjadi rantai pasokan emas asal pertambangan rakyat skala kecil yang
ramah lingkungan.  Saat ini PERS bekerja di tiga area yaitu Tatelu &
Tobongon di Sulawesi Utara dan Parenggean di Kalimantan Tengah.
 
"Semoga workshop terkait Konvensi Minamata ini dapat menghasilkan
manfaat yang nyata untuk kita semua serta menjadi jembatan dan
katalis untuk transfer pengetahuan  dan teknologi sehingga dapat
menjadi titik tolak penghapusan merkuri dan menjadi solusi bagi
permasalahan yang terjadi pada kegiatan pertambangan emas rakyat di
Indonesia, " tegas Insiani.

http://facebook.com/PERSAGCIndonesia

