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Tentang Buku 
Pegangan ASM ini
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Pedoman Perilaku Timah memiliki 70 standar yang dikelompokkan 

menjadi 10 prinsip yang mencakup tata kelola, lingkungan, kesehatan 

dan keselamatan, pengelolaan ketenagakerjaan dan pemangku 

kepentingan, hak asasi manusia dan berbagai topik lain yang relevan 

bagi penambangan timah, pemrosesan dan peleburan yang dijadikan 

komitmen dan dasar laporan anggota ITA. 10 prinsip tersebut adalah:

Prinsip 1 Menegakkan kepatuhan terhadap hukum dan 
mengembangkan kebijakan yang kuat guna memperbaiki 
berbagai praktik.

Prinsip 2 Senantiasa mengikhtiarkan perbaikan kinerja lingkungan.

Prinsip 3 Senantiasa mengikhtiarkan perbaikan kinerja kesehatan dan 
keselamatan.

Prinsip 4 Senantiasa mengikhtiarkan perbaikan praktik 
ketenagakerjaan

Prinsip 5 Melibatkan diri dengan para pemangku kepentingan 
menggunakan pendekatan partisipatoris.

Prinsip 6 Mengelola dampak negatif terhadap, dan berkontribusi pada 
pembangunan, masyarakat setempat dan penduduk asli.

Prinsip 7 Mencegah berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi 
manusia dan konflik.

Prinsip 8 Mengikhtiarkan pengaruh positif terhadap praktik-praktik para 
pemasok material, barang dan jasa.

Prinsip 9 Mendorong pemahaman, dan penggunaan produk timah 
yang aman dan tepat.

Prinsip 10 Berupaya membuat pelaporan mengingat Pedoman Perilaku 
Asosiasi Timah Internasional.

Prinsip 8 Pedoman Perilaku Timah bertujuan untuk secara positif 

memengaruhi berbagai praktik pemasok material, barang dan jasa 

sehingga memperbanyak dampak perbaikan yang progresif hingga di 

luar anggota ITA itu sendiri. Kelompok pembaca akhir yang ditargetkan 

oleh buku pegangan berilustrasi ini adalah para operator ASM yang 

bekerja di lapangan. Menjangkau kelompok pembaca yang ditargetkan 

itu menantang dan diperkirakan merupakan proses selangkah demi 

selangkah tetapi merupakan satu cara pelibatan yang diyakini efektif 

adalah melalui rantai pasokan komersial. Para anggota ITA yang 

melibatkan pemasok mereka dan para pemangku kepentingan relevan 

lainnya dapat memainkan peranan penting dalam berbagi 

pesan-pesan penting dan memaksimalkan dampak isi buku pegangan 

ini. Mendukung pelibatan semacam itu, menunjukkan komitmen oleh 

ITA dan para anggotanya terhadap standar 8.1 Pedoman Perilaku Timah.
 

ITA dan para anggotanya telah 
membuat buku pegangan ini 
untuk membantu komunikasi 
dengan operator pertambangan 
rakyat dan skala kecil (ASM) 
sebagai suatu langkah dalam 
upaya kami yang terus-menerus 
untuk memperbaiki berbagai 
praktik dalam penambangan 
timah di segala tingkatan 
rantai pasokan. 

Buku Pegangan ini telah disiapkan untuk 
memberi penjelasan tentang cara penerapan 
berbagai langkah lingkungan, sosial dan 
tata kelola (ESG) yang mudah agar dapat 
bermanfaat bagi para penambang rakyat 
dan skala kecil dan komunitas mereka. 
Ilustrasi dirancang untuk memperlihatkan 
secara visual bagaimana standar Pedoman 
Perilaku Timah itu relevan bagi para operator 
yang lebih kecil dan dapat menunjang 
perbaikan progresif berbagai kegiatan 
ASM, memaksimalkan dampak positif dan 
mengatasi berbagai kemungkinan tantangan.



Glosarium Pengrajin atau Pertambangan Rakyat 
dan Skala Kecil (ASM) - Pengerjaan 
penambangan formal atau informal 
terutama bentuk eksplorasi, ekstraksi, 
pemrosesan, dan transportasi yang 
sederhana.   ASM biasanya padat modal yang 
rendah dan menggunakan teknologi padat 
karya yang tinggi.

ESG - singkatan dari Environmental, 
Social, and Governance (Lingkungan, 
Sosial, dan Tata Kelola), dengan istilah 
lingkungan berkaitan dengan pengelolaan 
dunia hayati, sosial merupakan 
pertimbangan terhadap orang-orang dan 
hubungan mereka, dan tata kelola adalah 
pengawasan dan kontrol dan pengarahan 
bagi berjalannya suatu organisasi.

International Tin Association (Asosiasi 
Timah Internasional/ITA) – merupakan 
organisasi nirlaba, mewakili banyak produsen 
besar timah dunia.

Anggota ITA - entitas yang merupakan 
produsen timah dan mematuhi Anggaran 
Dasar ITA.  

Prinsip -10 kelompok standar dari Pedoman 
Perilaku Timah yang melingkupi perihal 
lingkungan, sosial dan tata kelola.

Standar - salah satu dari 70 ekspektasi dari 
Pedoman Perilaku Timah yang memilah 
berbagai prinsip menjadi berbagai 
persyaratan spesifik.

Pedoman Perilaku Timah - 70 standar 
yang dikelompokkan menjadi 10 prinsip 
yang mencakup berbagai isu tata kelola, 
ekonomi, lingkungan, kesehatan dan 
keselamatan, hak asasi manusia dan sosial 
yang relevan dengan penambangan, 
pemrosesan dan peleburan timah dan para 
anggota ITA berkomitmen terhadap dan 
membuat laporan berdasarkan Pedoman 
Perilaku tersebut.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB 
(United Nations Sustainable Development 
Goals/SDG) - adalah kumpulan 17 
sasaran global yang saling terkait yang 
dikembangkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan dirancang untuk 
mencapai masa depan yang lebih baik bagi 
semua orang. Sasaran itu menanggapi 
berbagai tantangan global termasuk 
kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan 
iklim, degradasi lingkungan, perdamaian 
dan keadilan.

Standar Pedoman 
Perilaku Timah yang 
diilustrasikan di 
Buku Pegangan ini

76

Buku Pegangan ini mengilustrasikan berbagai standar Prinsip 8 Pedoman Perilaku Timah yang 
dipercaya sebagai praktis paling relevan bagi produksi ASM. Ilustrasi ini memberi berbagai 
ide tentang bagaimana ASM, yang merupakan kontributor penting bagi mata pencaharian 
dan ekonomi setempat, juga dapat secara progresif mengadopsi berbagai praktik yang lebih 
berkelanjutan agar lebih bermanfaat bagi komunitas dan lingkungan setempat.

Standar Pedoman Perilaku 
Timah Prinsip 8

Relevansi 
bagi ASM

Standar 8.1 
Pemasok mineral yang 
diproduksi oleh ASM (Umum)

Operator ASM pada umumnya tidak membeli mineral dari produsen ASM 
lainnya.

Standar 8.2 
Kepatuhan dan Kebijakan

Para penambang yang bekerja secara lebih formal, menghindari 
pembayaran ilegal, dan mematuhi hukum atau kebijakan, akan lebih 
aman dan lebih sukses.

Standar 8.3 
Lingkungan

Para penambang yang menghormati lingkungan akan mengurangi 
dampak negatif pada air, lahan, tanah dan udara, kesehatan mereka 
sendiri dan komunitas mereka.

Standar 8.4 
Kesehatan dan Keselamatan

Para penambang yang mengambil langkah sederhana untuk mengurangi 
risiko kecelakaan dan melindungi diri mereka sendiri akan mampu untuk 
terus bekerja secara aman.

Standar 8.5
Ketenagakerjaan

Para penambang yang sama-sama memiliki peluang yang setara bagi 
pria dan wanita dan mencegah pemaksaan terhadap orang-orang atau 
anak-anak untuk bekerja akan menciptakan komunitas yang lebih adil 
dan berpendidikan lebih baik.

Standar 8.6
Komunitas

Para penambang yang menghormati dan mendukung semua kegiatan 
komunitas mereka akan mencegah kesulitan dan membantu semua 
orang agar sejahtera. 

Standar 8.7
Hak asasi manusia dan konflik

Para penambang yang melaporkan masalah dengan kelompok 
bersenjata, petugas keamanan atau penguasa yang tidak adil dapat 
dibantu untuk menemukan solusi.

Standar 8.8 
Pemasok mineral produksi 
LSM (Large Scale Mining/
Pertambangan Skala Besar)

Operator ASM pada umumnya tidak membeli mineral dari operator 
tambang skala besar. 

Standar 8.9 
Pemasok Material Sekunder Operator ASM pada umumnya tidak membeli material sekunder.

Standar 8.10 
Pemasok barang dan jasa

Para penambang berada di ujung hulu rantai pasokan dan tidak diharapkan 
untuk meminta pemasok bekerja sesuai Pedoman Perilaku Timah.



Pengantar

ITA dan para anggotanya mengenali 
pentingnya pertambangan rakyat dan skala 
kecil (ASM) terhadap pembangunan lokal 
dan mata rantai nilai timah dan bertujuan 
memberdayakan para penambang agar 
membantu diri mereka sendiri untuk maju. 
Meskipun ASM seringkali ditampilkan 
dengan kesan negatif, bila dilakukan dengan 
hati-hati, upaya ini dapat dilaksanakan secara 
efisien, aman, dengan biaya energi yang 
sangat kecil dan dampak lingkungan yang 
rendah. Pemasukan yang diciptakan dapat 
berlipat ganda yang tersedia bagi penduduk 
setempat dan ASM dapat memberi pilihan 
mata pencarian yang relatif menarik dengan 
potensi mengurangi kemiskinan dan 
menopang pembangunan.

Pedoman Perilaku Timah menetapkan 
sasaran langkah demi langkah yang dapat 
dicapai yang kemajuannya dapat dilaporkan 
secara transparan untuk segala jenis dan 
ukuran operator. Para anggota ITA telah 
mengenali peluang untuk mendukung 
dan menerapkan suatu visi penambangan 
yang lebih baik dan berupaya bersama 
rantai pasokan mereka untuk mendorong 
transformasi yang positif. Penerapan 
Pedoman Perilaku Timah yang berhasil dapat 
membantu menanggapi berbagai tantangan 
global, termasuk kemiskinan, kelaparan, 
kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender 
dan perubahan iklim. Ini semua merupakan 
inti dari apa yang diperlukan untuk 
menyampaikan Sasaran Pembangunan 
Berkelanjutan PBB (SDG).

Undang-Undang dan kebijakan 
membantu menjelaskan bagaimana 
Anda dapat merasa lebih aman dan 
bekerja lebih baik

Para pekerja ASM tidak diharapkan untuk 
mengembangkan kebijakan tetapi mereka bisa 
memperoleh manfaat dari menaati hukum 
dan kebijakan yang ada dan dapat membantu 
memperbaiki berbagai praktik.

Pembayaran ilegal atau informal 
akan menyusahkan Anda atau 
pelanggan Anda

Para penambang hendaknya menahan diri 
dari menawarkan atau menerima suap atau 
pembayaran fasilitasi.

mengomunikasikan pentingnya 
formalisasi dan potensi peluang 
agar terlibat dalam berbagai proyek 
praktis yang mendorong formalisasi 
ASM sebagaimana layaknya bagi 
area produksi tersebut.

STANDAR PRINSIP 8

8.2 Kepatuhan dan Kebijakan Perusahaan akan mengembangkan dan 
menerbitkan kebijakan untuk menunjang 
kepatuhan terhadap hukum dan memperbaiki 
berbagai praktik terkait ekspektasi dari 
Pedoman Perilaku Timah.

1.1 Kebijakan 1.4 Integritas Bisnis

Perusahaan akan berikhtiar mencegah 
penyuapan dan korupsi.
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Asosiasi Timah Internasional (ITA) dan para anggotanya mendorong 
perubahan di dalam rantai pasokan timah dengan mendukung dan 
melaporkan berdasarkan standar Pedoman Perilaku Timah agar secara 
progresif menyampaikan kinerja dan pembangunan lingkungan, sosial 
dan tata kelola (ESG) yang positif.

Kepatuhan dan Kebijakan 
- Standar 8.2

Para penambang yang bekerja 
secara lebih formal, menghindari 
pembayaran ilegal, dan mematuhi 
hukum atau kebijakan, akan lebih 
aman dan lebih sukses.



Menjaga air tetap lebih bersih itu 

lebih baik bagi Anda dan kesehatan 

keluarga Anda

Para penambang dapat menjaga air lebih 
bersih dengan menjaga limbah tetap terpisah 
dan membiarkan kotoran mengendap sebelum 
mengembalikan air ke sungai/kali/danau.

Penggunaan kembali air dari 
penambangan menyediakan air 
lebih banyak bagi masyarakat dan 
lingkungan

Para penambang dapat menggunakan kembali 
air untuk penambangan supaya ada cukup air 
bagi masyarakat setempat dan melindungi 
lingkungan.

Perusahaan akan berikhtiar untuk memahami 
dan mengelola pembuangan limbah ke tanah 
agar meminimalkan dampak negatif pada 
kualitas air. 

2.2 Kualitas Air 2.3 Konsumsi dan ketersediaan air

Perusahaan akan berikhtiar untuk mengurangi 
konsumsi air dalam operasi mereka agar 
meminimalkan dampak negatif terhadap 
ketersediaan air.
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Mengurangi limbah tambang dan 
polusi menjaga tanah tetap bersih 
dan produktifa

Para penambang dapat menjaga lahan dan 
tanah tetap bersih dengan mengontrol limbah 
dan kontaminasi dari tambang.

Menjaga udara tetap bersih lebih 
baik bagi kesehatan Anda

Para penambang dapat mengurangi 
banyaknya asap dan debu akibat dari berbagai 
kegiatan penambangan agar menjaga udara 
lebih bersih.

Perusahaan akan berikhtiar untuk memahami 
dan mengelola pembuangan limbah ke tanah 
agar meminimalkan dampak negatif pada 
kualitas lahan dan tanah.

2.4 Kualitas lahan dan tanah 2.5 Kualitas udara

Perusahaan akan berikhtiar untuk memahami 
dan mengelola pembuangan limbah ke udara 
agar meminimalkan dampak negatif pada 
kualitas udara.

Melindungi pepohonan membantu 
udara tetap segar dan mengurangi 
terjadinya cuaca yang sangat buruk 

Para penambang dapat membantu mengurangi 
perubahan iklim dan membersihkan udara yang 
kita hirup dengan melindungi pepohonan yang 
menyerap polusi.

2.6 Gas rumah kaca

Perusahaan yang menghasilkan emisi setara 
lebih dari 25.000 ton CO2 akan berikhtiar untuk 
memahami emisi langsung dan tidak langsung 
dari gas rumah kaca dan mempertimbangkan 
berbagai prakarsa reduksi ekonomis yang tepat 
dengan sifat dan skala operasinya.

C0₂

CO2

O2
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Para pemasok akan diminta untuk 
mengomunikasikan panduan 
tentang pengelolaan dampak 
lingkungan serta potensi peluang 
agar terlibat dalam berbagai proyek 
praktis yang mendorong agar ASM 
menerapkan yang sesuai bagi area 
produksi tersebut.

STANDAR PRINSIP 8

8.3 Lingkungan

Lingkungan
- Standar 8.3

Para penambang yang 
menghormati lingkungan akan 
mengurangi dampak negatif 
pada air, lahan, tanah dan udara, 
kesehatan mereka sendiri dan 
komunitas mereka.



Memelihara peralatan dengan 
teratur akan mengurangi 
konsumsi bahan bakar dan 
menurunkan biaya

Para penambang dapat memelihara peralatan 
untuk mengurangi konsumsi energi dan 
menurunkan biaya keseluruhan.

Menjaga limbah batuan dari 
pemrosesan tetap tersimpan 
dengan aman di suatu lokasi akan 
melindungi air dan tanah

Para penambang dapat dengan aman 
menyimpan limbah tambang (limbah batuan 
dari pemrosesan mineral) untuk mencegah 
pencemaran air atau tanah.

Perusahaan akan berikhtiar untuk 
mengidentifikasi berbagai langkah teknis 
dan keuangan yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi konsumsi energi langsung 
dan tidak langsung per unit produksi atau 
meningkatkan pangsa dari sumber terbarukan.

2.7 Konsumsi energi 2.8 Pengelolaan Limbah Tambang (Tailing)

Perusahaan akan menyimpan atau membuang 
limbah tambang dengan cara yang 
meminimalkan dampak risikonya terhadap 
lingkungan dan kesehatan manusia.

Mengumpulkan limbah berbahaya 
dengan hati-hati untuk pembuangan 
yang aman akan melindungi Anda dan 
lingkungan

Para penambang akan melindungi lingkungan 
dengan mengumpulkan dan membuang 
limbah berbahaya dengan cara yang aman.

2.9 Pengelolaan Limbah yang Berbahaya

Bilamana memungkinkan perusahaan 
akan mencegah dihasilkannya limbah yang 
berbahaya; bilamana ini tidak memungkinkan 
perusahaan akan mengelola dan membuang 
limbah dengan cara yang meminimalkan 
dampak negatif pada kesehatan manusia 
dan lingkungan.ST
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Mengumpulkan, menggunakan kembali 
dan dengan hati-hati membuang 
sampah akan menjaga lingkungan 
tempat tinggal Anda tetap bersih

Para penambang yang mengumpulkan, 
menggunakan kembali dan mendaur ulang 
sampah seperti plastik, kertas dan kaleng, atau 
dengan cara yang aman membuang sampah, 
membantu melindungi lingkungan.

Bilamana memungkinkan perusahaan 
akan meminimalkan produksi limbah 
yang tidak berbahaya dan lembam dan 
mempertimbangkan opsi pemanfaatan 
kembali dan daur ulang sebelum membuang 
dengan cara yang tepat.

2.10 Pengelolaan limbah yang tidak 
 berbahaya dan lembam

Alas dan semacam penapis dapat 
meningkatkan pengambilan kembali 
mineral dan pendapatan

Kehilangan mineral dalam proses 
penggelontoran.

2.10 Pengelolaan limbah yang tidak 
 berbahaya dan lembam

Menggunakan mesin-mesin terbaik 
yang tersedia dapat menghasilkan 
mineral berharga yang lebih banyak

Penghancuran dengan tangan itu padat karya 
dan memakan waktu.

2.10 Pengelolaan limbah yang tidak 
 berbahaya dan lembam 

12 13

Bilamana memungkinkan perusahaan 
akan meminimalkan produksi limbah 
yang tidak berbahaya dan lembam dan 
mempertimbangkan opsi pemanfaatan 
kembali dan daur ulang sebelum membuang 
dengan cara yang tepat.

Bilamana memungkinkan perusahaan 
akan meminimalkan produksi limbah 
yang tidak berbahaya dan lembam dan 
mempertimbangkan opsi pemanfaatan 
kembali dan daur ulang sebelum membuang 
dengan cara yang tepat.



D
E

SK
R

IP
SI

STA
N

D
A

R
 P

E
D

O
M

A
N

 P
E

R
ILA

K
U

 
LA

IN
N

YA
 YA

N
G

 R
E

LE
V

A
N

Menyisihkan lapisan tanah atas yang 
terbaik dari lubang tambang untuk 
dikembalikan setelah penambangan 
selesai akan membantu tanaman 
tumbuh kembali

Para penambang akan mampu menggunakan 
lahan setelah penambangan selesai dengan 
berhati-hati menyisihkan dan mengembalikan 
lapisan tanah atas yang terbaik agar berbagai 
tanaman tumbuh kembali.   

Perusahaan akan mengalokasikan sumber 
daya keuangan yang mencukupi untuk 
memungkinkan penerapan penutupan dan 
rehabilitasi berbagai operasi sesuai dengan 
persyaratan lokal dan ekspektasi para 
pemangku kepentingan utama.

2.14 Penutupan dan reklamasi

Mempertimbangkan 
tumbuh-tumbuhan dan satwa 
liar akan menjaga planet bumi
tetap sehat

Para penambang yang mempertimbangkan 
satwa liar dan tumbuh-tumbuhan di sekitar 
lokasi tambang membantu memelihara planet 
bumi tetap kuat dan sehat.

2.12  Perlindungan keanekaragaman hayati

Perusahaan akan berikhtiar untuk memahami 
berbagai potensi dampak terhadap 
keanekaragaman hayati dan menghindari 
aktivitas yang secara signifikan mengubah 
atau merusak habitat alami yang penting 
sekali melalui rencana tindakan yang tepat.

Penambangan di daerah 
yang khusus dilindungi akan 
menimbulkan masalah bagi Anda 
dan pelanggan Anda

Para penambang harus menghormati daerah 
yang khusus dilindungi hukum untuk budaya 
atau alamnya dan tidak merusak wilayah itu 
dengan melakukan penambangan.

2.13 Daerah yang dilindungi

Perusahaan akan menghormati daerah yang 
dilindungi secara hukum sesuai dengan 
undang-undang setempat, dan akan berikhtiar 
untuk memahami dan mengelola potensi 
dampak berbagai operasi di kawasan 
yang berdekatan.
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Menjelaskan manfaat melindungi 
lingkungan mendorong semua orang 
untuk melakukannya

Para penambang dapat belajar dari satu 
sama lain tentang berbagai praktik lingkungan 
yang baik.

2.15 Pelatihan

Perusahaan akan mengupayakan penerapan 
pelatihan yang tepat dan berkala bagi para 
karyawan berkenaan dengan aspek yang 
relevan dari Prinsip 2 ini dan mewajibkan para 
kontraktor di lokasi untuk memberi pelatihan 
kepada para pekerja mereka berkenaan dengan 
berbagai aspek yang relevan bagi tugas mereka 
yang spesifik.

14 15



Menjauhkan diri dari alat 
pengerukan yang besar menjaga 
Anda tetap aman supaya dapat 
bekerja lebih lama

ara penambang yang tetap lebih menjauhkan 
diri dari alat pengerukan yang besar akan 
tetap lebih aman dan akan mampu bekerja 
lebih lama.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

3.2 Praktik kerja yang aman
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Para penambang yang mengenakan peralatan 
perlindungan diri lebih kecil kemungkinannya 
terkena cedera dan dapat bekerja lebih lama.

Mengenakan peralatan perlindungan 
dan mencegah situasi yang 
membahayakan mengurangi cedera 
supaya Anda dapat terus bekerja

D
E

SK
R

IP
SI

STA
N

D
A

R
 P

E
D

O
M

A
N

 P
E

R
ILA

K
U

 
LA

IN
N

YA
 YA

N
G

 R
E

LE
V

A
N

Tambang terbuka dengan 
sisi yang tidak terlalu curam 
mengurangi risiko tanah longsor

Penambangan terbuka–jatuhan batuan terjadi 
akibat sisi yang curam.

Di tambang terbuka yang dalam 
beberapa teras dengan sisi yang 
tidak terlalu curam mengurangi 
risiko jatuhan batuan

Penambangan terbuka–jatuhan batuan terjadi 
akibat sisi yang curam.

3.2 Praktik kerja yang aman 3.2 Praktik kerja yang aman

Menopang bagian atas batuan selagi 
menambang dari bawah mengurangi 
risiko jatuhan batuan dan longsor

Penambangan terbuka dan bawah 
tanah–menambang dari bawah batuan 
lunak atau serpihan, mengakibatkan longsor.

3.2 Praktik kerja yang aman

16 17

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

3.2 Praktik kerja yang aman

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Para pemasok akan diminta untuk 
mengomunikasikan panduan 
tentang pengelolaan dampak 
kesehatan dan keselamatan s
erta potensi peluang agar terlibat 
dalam berbagai proyek praktis 
yang mendorong agar ASM 
menerapkan yang sesuai bagi 
area produksi tersebut.

STANDAR PRINSIP 8

8.4 Kesehatan dan Keselamatan

Kesehatan dan 
Keselamatan - Standar 8.4

Para penambang yang 
mengambil langkah sederhana 
untuk mengurangi risiko 
kecelakaan dan melindungi diri 
mereka sendiri akan mampu 
untuk terus bekerja secara aman.
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Menimbun limbah batuan 10 meter 
dari tambang mengurangi risiko 
tambang runtuh

Penambangan terbuka–beban terlalu berat 
menyebabkan dinding tambang runtuh.

Menggunakan penopang yang kuat 
dan berdekatan untuk terowongan 
mengurangi risiko runtuh

Terowongan runtuh karena penopang yang 
tidak layak.

3.2 Praktik kerja yang aman 3.2 Praktik kerja yang aman

Membangun penopang yang kuat di 
jalan masuk tambang mengurangi 
risiko runtuh

Jalan masuk poros tambang runtuh karena 
penopang yang terlalu kecil atau tidak 
berpenopang.

3.2 Praktik kerja yang aman
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Belajar dari kecelakaan mencegah 
terjadinya kecelakaan lagi

Memahami mengapa terjadi kecelakaan akan 
membantu para penambang belajar dan 
mencegah terjadinya kecelakaan lagi.

Menjelaskan manfaat bekerja dengan 
aman mendorong semua orang 
untuk melakukannya

Para penambang didorong untuk belajar 
dari satu sama lain tentang berbagai praktik 
penambangan yang aman.

Setelah insiden kesehatan dan keselamatan 
yang dilaporkan, perusahaan akan menetapkan 
dan menerapkan tindakan perbaikan secara 
cepat dan memantau keefektifan tindakan 
semacam itu.

3.4 Tindak lanjut insiden 3.5 Pelatihan

Perusahaan akan menyediakan pelatihan yang 
tepat dan secara berkala bagi para karyawan 
berkenaan dengan aspek yang relevan dari Prinsip 
3 ini, mewajibkan kontraktor di lokasi melatih para 
pekerja mereka mengenai berbagai aspek yang 
relevan bagi tugas dan area kerja mereka yang 
spesifik, dan memberi pengarahan yang layak 
kepada para pengunjung fasilitas perusahaan.

Memberi atap pada jalan masuk 
tambang dan mencegah air masuk 
mengurangi risiko banjir

Banjir di tambang dan terowongan.

3.2 Praktik kerja yang aman
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Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.

Perusahaan akan menjaga kondisi kerja yang 
aman dan sehat dengan menerapkan berbagai 
langkah yang meminimalkan dan berikhtiar 
untuk meniadakan kematian di tempat kerja, 
cedera dan penyakit akibat pekerjaan di antara 
para karyawan, kontraktor dan pengunjung.



Berikan peluang yang sama dengan 
Anda kepada para penambang

Para penambang hendaknya memperlakukan 
semua orang secara adil dan setara.

Wanita dan pria yang melakukan 
pekerjaan yang sama harus 
memperoleh pendapatan yang sama

Para penambang hendaknya membayar pria 
dan wanita sama untuk pekerjaan yang sama.

Perusahaan tidak akan membuat keputusan 
terkait pekerjaan berdasarkan gender, ras, 
kebangsaan, etnis, asal usul sosial dan tempat 
asal, agama atau kepercayaan, disabilitas, usia 
atau orientasi seksual kecuali jelas diperlukan 
karena karakteristik yang menjadi sifat 
pekerjaan tersebut.

4.2 Diskriminasi 4.3 Remunerasi

Perusahaan akan memastikan para pekerja 
menerima remunerasi yang layak untuk jam 
kerja standar dan lembur yang memenuhi 
atau melebihi syarat minimum hukum 
setempat plus tunjangan wajib yang berlaku 
dan memberi pembayaran yang setara untuk 
pekerjaan atau nilai yang setara.
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Dengan tidak bekerja setiap hari 
Anda akan menjadi kurang lelah 
dan mampu bekerja lebih baik dan 
lebih aman

Penambangan merusak kesehatan 
anak-anak, mengirim mereka pergi 
ke sekolah akan membimbing 
mereka ke masa depan yang lebih baik

Para penambang hendaknya tidak 
memperbolehkan anak-anak bekerja di 
lokasi tambang karena ini berkemungkinan 
membahayakan kesehatan, keselamatan dan 
perkembangan mereka.

Perusahaan tidak akan melibatkan diri dalam 
bentuk pekerjaan terburuk untuk tenaga 
kerja anak sebagaimana dijabarkan oleh Pasal 
3 Konvensi ILO No.182 termasuk hal yang 
berkemungkinan membahayakan kesehatan, 
keselamatan atau moral anak-anak.

4.5 Tenaga kerja anak–bentuk 
 pekerjaan terburuk.

Para penambang didorong untuk mengambil 
setidaknya satu hari istirahat setiap periode 
tujuh hari.

4.7 Jam kerja

Perusahaan akan mematuhi hukum 
setempat dan memastikan bahwa para 
pekerja melakukan kerja lembur atas 
kemauannya sendiri dan paling sedikit 
memiliki satu hari istirahat setiap periode 
7 hari atau sebagaimana ditetapkan oleh 
hukum setempat (mana pun yang lebih tinggi). 

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 18 19 2120

22 23 24 25 26 2827

29 30 31

1 2 3 4 5 76

8 9 10 11 12 1413

15 16 17 18 19 2120

20 21

Dipaksa untuk bekerja itu ilegal, 
beri tahu seseorang yang dapat 
membantu Anda

Para penambang hendaknya bebas untuk 
menambang atas kehendak sendiri dan bukan 
atas paksaan di bawah ancaman kekerasan 
atau hukuman.

Perusahaan tidak akan memanfaatkan atau 
mendukung perbudakan, perhambaan, kerja 
paksa atau kerja wajib.

4.4 Kerja paksa

Para pemasok akan diminta untuk 
mengomunikasikan panduan 
untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai persoalan kerja paksa 
atau wajib, dan bentuk pekerjaan 
terburuk untuk tenaga kerja anak 
serta potensi peluang agar terlibat 
dalam berbagai proyek praktis 
yang mendorong agar ASM 
menerapkan yang sesuai bagi area 
produksi tersebut.

PRINCIPLE 8 STANDARDS 

8.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan
- Standar 8.5

Para penambang yang 
sama-sama memiliki peluang 
yang setara bagi pria dan wanita 
dan mencegah pemaksaan 
terhadap orang-orang atau 
anak-anak untuk bekerja akan 
menciptakan komunitas yang 
lebih adil dan berpendidikan 
lebih baik.



Mempertimbangkan akibat 
penambangan pada masyarakat akan 
menjaga semua orang tetap aman 
dan sehat

Para penambang didorong untuk bekerja 
bersama masyarakat setempat untuk 
mengurangi dampak negatif pada kesehatan 
dan keselamatan yang lebih luas.

Perusahaan akan berikhtiar untuk menerapkan 
langkah-langkah praktis dan masuk akal 
dengan tujuan mengeliminasi potensi dampak 
negatif bagi kesehatan dan keselamatan 
masyarakat setempat.

6.2 Kesehatan dan 
 Keselamatan Masyarakat

Penambangan di tempat orang 
menggunakan lahan untuk berbagai 
kegiatan lain akan menimbulkan 
persoalan bagi Anda

Para penambang hendaknya tetap berada di 
dalam area yang ditetapkan secara resmi untuk 
mencegah timbulnya dampak pada orang lain 
yang mungkin akan meminta kompensasi.

6.5 Hak, pemanfaatan dan 
 akses terhadap lahan

Perusahaan akan berikhtiar mengantisipasi dan 
mencegah atau meminimalkan dampak yang 
merugikan pada hak atas tanah, pemanfaatan 
lahan dan akses terhadap lahan serta memberi 
kompensasi untuk dampak signifikan 
yang tertinggal.
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Penambangan di tempat 
pemukiman penduduk akan 
menimbulkan persoalan bagi Anda

Para penambang hendaknya tetap berada 
di dalam area yang ditetapkan secara resmi 
dan menghindari penambangan yang dekat 
dengan rumah penduduk.

Perusahaan akan berikhtiar untuk menghindari 
atau meminimalkan pemukiman kembali 
di luar kemauan sendiri dan mengambil 
langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi 
dampak yang merugikan bagi orang 
yang dipindahkan.

6.6 Pemindahan fisik 
 (pemukiman kembali)

Bekerja bersama-sama dan membeli 
barang-barang lokal membantu 
komunitas Anda berkembang

Para penambang yang bekerja bersama-sama 
sebagai suatu kelompok dan membeli produk 
lokal membantu menopang ekonomi setempat.

6.8 Pembangunan ekonomi setempat

Perusahaan akan berikhtiar untuk berkontribusi 
pada pembangunan ekonomi masyarakat 
setempat dan penduduk asli.

22 23

Berdiskusi dengan komunitas Anda 
membantu memecahkan persoalan 
atau persengketaan

Para penambang dan masyarakat dapat 
berdiskusi dan bekerja bersama-sama untuk 
memecahkan masalah dengan lebih baik.

5.3 Mekanisme keluhan

Perusahaan akan membentuk suatu 
mekanisme keluhan yang tepat untuk 
menerima dan memfasilitasi resolusi 
keprihatinan yang dikemukakan oleh 
para individu, pekerja, organisasi komunitas 
atau masyarakat sipil mengenai 
aktivitas perusahaan.

Para pemasok akan diminta 
untuk mengomunikasikan 
panduan tentang bernegosiasi 
dengan masyarakat setempat 
dan penduduk asli mengenai 
akses ke lahan.

STANDAR PRINSIP 8

8.6 Komunitas

Komunitas
- Standar 8.6

Para penambang yang 
menghormati dan mendukung 
semua kegiatan komunitas 
mereka akan mencegah 
kesulitan dan membantu semua 
orang agar sejahtera.
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Hargai sejarah setempat 
Andadengan melindungi situs 
budaya penting

Para penambang hendaknya memahami 
pentingnya situs lokal itu agar penambangan 
tidak merusak warisan budaya.

Perusahaan akan mengantisipasi dan bilamana 
memungkinkan mencegah 
dampak yang merugikan pada warisan budaya; 
bila pencegahan tidak memungkinkan, 
perusahaan akan meminimalkan, memitigasi 
dan/atau memberi kompensasi untuk dampak 
seperti ini.

6.10 Perlindungan warisan budaya

Jika Anda diperlakukan tidak 
layak oleh petugas keamanan, 
beri tahu seseorang yang dapat 
membantu Anda

Para penambang dapat melaporkan perlakuan 
tidak pantas oleh personil swasta atau negara 
supaya mereka dapat memperoleh bantuan.

Jika Anda dilecehkan, atau 
orang bersenjata terlibat dalam 
penambangan, beri tahu seseorang 
agar mereka dapat membantu Anda

Para penambang dapat melaporkan 
pelanggaran hak asasi manusia (seperti 
penganiayaan atau kekerasan seksual) atau 
keterlibatan ilegal kelompok bersenjata dalam 
penambangan atau perdagangan agar mereka 
dapat memperoleh bantuan.

Perusahaan yang menggunakan para pekerja 
langsung atau kontrak untuk menjaga 
keamanan akan dipandu oleh Prinsip Sukarela 
mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia 
dan oleh hukum setempat yang berlaku.

7.2 Pemanfaatan petugas keamanan   
 pribadi atau negara

7.3 Pengadaan yang Bertanggung Jawab

Perusahaan akan mengevaluasi potensi 
risiko ketika melakukan aktivitas pengadaan 
material dan berikhtiar untuk mencegah 
pembelian yang mungkin menyokong konflik 
atau pelanggaran hak asasi manusia menurut 
ekspektasi dan hukum internasional.

ST
A

N
D

A
R

 P
E

D
O

M
A

N
 P

E
R

IL
A

K
U

 
LA

IN
N

YA
 Y

A
N

G
 R

E
LE

V
A

N
D

E
SK

R
IP

SI

24 25

Secara adil berbagi sumber daya 
alam dengan penduduk setempat 
membantu semua orang melakukan 
kegiatan mereka masing-masing

6.9 Pemanfaatan dan ketersediaan 
 sumber daya alam

Perusahaan akan berikhtiar untuk 
meminimalkan dampak negatif terhadap 
akses dan ketersediaan sumber daya alam bagi 
masyarakat setempat dan penduduk asli.

Para pemasok akan diminta 
untuk mengomunikasikan 
panduan untuk meningkatkan 
kesadaran mengenai persoalan 
pelanggaran hak asasi manusia 
dan konflik, serta potensi peluang 
agar terlibat dalam berbagai proyek 
praktis yang mendorong agar ASM 
menerapkan yang sesuai bagi area 
produksi tersebut.

STANDAR PRINSIP 8

8.7 Hak asasi manusia dan konflik

Hak asasi manusia dan 
konflik - Standar 8.7

Para penambang yang 
melaporkan masalah dengan 
kelompok bersenjata, petugas 
keamanan atau penguasa yang 
tidak adil dapat dibantu untuk 
menemukan solusi.

Para penambang dapat bekerja bersama 
penduduk setempat untuk mempertimbangkan 
siapa yang memerlukan akses terhadap sumber 
daya alam dan bagaimana sumber tersebut 
dapat digunakan bersama dengan cara terbaik.



Sumber Informasi
yang Ditinjau

Green Horizons Environmental Consultants Limited - merupakan suatu firma konsultan 
independen, dengan spesialisasi dalam berbagai masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola di 
sektor pertambangan. Perusahaan ini telah melaksanakan penelitian primer di lapangan dan 
sekunder di tempat mereka sendiri secara ekstensif tentang pertambangan rakyat dan skala 
kecil, termasuk berbagai isu berkenaan dengan berbagai tantangan teknis dan logistik dan 
optimalisasi metode penambangan dan pemrosesan. Green Horizon membantu peninjauan 
dokumen ini selama pengembangannya, memberi umpan balik tentang gambar-gambar, dan 
memberi komentar tentang apa yang mungkin dapat dilaksanakan para penambang ASM agar 
berhasil di lapangan.
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