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Isu Keberlanjutan Pertambangan Tahun 2020
(EY, 2019; Deloitte, 2020)

Analisis atas isu keberlanjutan pertambangan sangat dominan di awal tahun
2020, dan ICMM Mining Principles yang baru benar-benar menjawabnya
dengan 38 ekspektasi kinerja dalam versi mutakhirnya di Februari 2020.



Berita-berita Pertambangan di Awal Tahun 2020 



ICMM Mining Principles 2020
Perbedaan Penting
Dibandingkan versi 2015

Ekspektasi kinerja
berdasarkan konsultasi
pemangku kepentingan
2018

Validasi di tingkat site

Menjadi prasyarat
keanggotaan

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-
principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Perubahan ‘Mendadak’
Alasan Perubahan yang ‘Mendadak’

Kesepakatan Paris tentang
Perubahan Iklim

Decade to Deliver SDGs

Semakin prominennya
penapisan dan integrasi ESG 
dalam pembiayaan sektor
pertambangan

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-
principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Tiga Persyaratan Keanggotaan
Setiap anggota
dipersyaratkan
untuk:

Menunjukkan kinerja yang baik
atas 10 Prinsip

Membuat Pernyataan Posisi atas
isu-isu yang material (dari delapan
yang tersedia)

Validasi dan assurance atas sistem
manajemen dan pelaporan
keberlanjutan di tingkat site

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Prinsip, Ekspektasi Kinerja, dan Pernyataan Posisi
Tidak ada perubahan dalam 10 
Prinsip

Ekspektasi kinerja di bawah
setiap prinsip banyak berubah, 
disesuaikan dengan hasil
konsultasi pemangku
kepentingan 2018.

Delapan dokumen Pernyataan
Posisi diterbitkan mulai
September 2003 (Protected 
Areas) hingga Desember 2019 
(Climate Change). 

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Pemenuhan Ekspektasi Kinerja
Ada tiga kemungkinan hasil untuk
masing-masing ekspektasi
kinerja: terpenuhi, terpenuhi
sebagian, tidak terpenuhi.

Pada kasus tertentu
diperkenankan jawaban ‘tidak
aplikabel’. 

Tidak ada hasil pemenuhan total, 
melainkan hanya untuk setiap
ekspektasi kinerja.   

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Waktu untuk Validasi dan Pelaporan
Anggota ICMM harus 
melakukan penilaian mandiri 
di akhir tahun 2021, 2024 dan 
2027. 

Anggota ICMM perlu 
melakukan prioritisasi di site 
yang mana validasi oleh pihak 
ketiga perlu dilakukan, untuk 
tahun 2021, 2024 dan 2027.

Sementara, laporan kinerja 
keberlanjutan harus dibuat 
setahunan.

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf


Keterbukaan Informasi

Hasil validasi atas ekspektasi kinerja
di setiap site dilaporkan dalam
laporan keberlanjutan di tingkat
perusahaan.  Laporan itu harus
menjalani proses assurance.

Validasi juga mencakup site
pengolahan mineral dan logam yang 
dikontrol oleh perusahaan.

Laporan bisa ditempatkan pada 
website perusahaan, laporan
keberlanjutan atau laporan tahunan
perusahaan.

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/introduction_mining-principles.pdf
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Prinsip Penambangan dan Pernyataan Posisi ICMM

Sumber: 
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-
principles.pdf
https://www.icmm.com/position-statements

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-principles.pdf
https://www.icmm.com/position-statements


Menerapkan praktik bisnis
yang etis, sistem tata kelola
perusahaan yang baik, dan 

transparensi untuk
mendukung pembangunan

berkelanjutan

1.1.  Membangun sistem untuk menjaga kepatuhan atas
hukum yang berlaku.

1.2.  Menerapkan kebijakan dan praktik untuk
mencegah penyuapan, korupsi, dan untuk
mengungkapkan pembayaran fasilitasi (facilitation 
payments) secara terbuka.

1.3.  Menerapkan kebijakan dan standar yang konsisten
dengan kerangka kerja kebijakan ICMM.

1.4.  Menetapkan akuntabilitas untuk kinerja
keberlanjutan di tingkat Dewan dan/atau Komite
Eksekutif.

1.5.  Mengungkapkan nilai dan penerima manfaat dari
kontribusi politik berupa uang dan natura, baik secara
langsung maupun melalui perantara.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/1

https://www.icmm.com/mining-principles/1


Mengintegrasikan 
pembangunan 
berkelanjutan ke dalam 
strategi perusahaan dan 
proses pengambilan 
keputusan

2.1.  Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke dalam strategi perusahaan dan proses 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi serta
dalam desain, operasi, dan penutupan fasilitas tambang.

2.2.  Mendukung penerapan kebijakan dan praktik kesehatan
dan keselamatan yang bertanggung jawab, lingkungan, hak
asasi manusia dan tenaga kerja oleh mitra usaha patungan, 
pemasok dan kontraktor, sesuai dengan risiko yang dihadapi.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/2
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Menghargai HAM serta kepentingan, 
budaya, adat istiadat dan nilai-nilai

pekerja dan masyarakat yang 
dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan

3.1.  Mendukung Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights) dengan mengembangkan komitmen
kebijakan untuk menghormati HAM, melakukan uji tuntas HAM, dan menyediakan, atau
bekerja sama dalam proses-proses untuk mendukung remediasi atas dampak yang 
merugikan HAM yang telah disebabkan atau dikontribusikan oleh perusahaan.

3.2.  Menghindari pemindahan tempat tinggal atau sumber ekonomi keluarga dan 
masyarakat secara tidak sukarela. Jika tidak mungkin dihindari, maka harus dilakukan dengan
menerapkan hierarkhi mitigasi, dan menerapkan tindakan atau solusi yang mengatasi
dampak buruk residual untuk memulihkan atau bahkan meningkatkan mata pencaharian
dan standar hidup masyarakat yang dipindahkan.

3.3.  Melaksanakan pendekatan hak asasi manusia dan keamanan berbasis risiko yang 
konsisten dengan Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM (Voluntary Principles on 
Security and Human Rights).

3.4.  Menghormati hak-hak pekerja dengan cara: tidak mempekerjakan anak atau kerja
paksa; menghindari perdagangan manusia; tidak menugaskan pekerjaan
berbahaya/berbahaya bagi mereka yang berusia di bawah 18; menghilangkan pelecehan dan 
diskriminasi; menghormati kebebasan berserikat dan perundingan kerja bersama serta; 
menyediakan mekanisme untuk mengatasi keluhan pekerja.

3.5.  Membayar remunerasi pekerja dengan upah yang sama atau bahkan melebihi yang 
ditetapkan dalam regulasi, atau yang mencerminkan upah kompetitif dalam pasar kerja
tersebut (manapun yang lebih tinggi), serta menetapkan jam kerja regular dan lembur dalam
batas yang sesuai dengan ketetapan hukum.

3.6.  Menghormati hak, kepentingan, aspirasi, budaya dan mata pencaharian berbasis
sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat Masyarakat Adat, dan menerapkannya dalam
desain, pengembangan, dan operasi projek; menerapkan hierarkhi mitigasi untuk mengatasi
dampak negatif, dan; memberikan manfaat berkelanjutan bagi Masyarakat Adat.

3.7.  Memperoleh persetujuan tanpa paksaan, seawal mungkin dan berdasarkan informasi
yang memadai (free, prior and informed consent) dari Masyarakat Adat di mana dampak
negatif yang signifikan mungkin terjadi, sebagai akibat dari relokasi, gangguan atas lahan dan 
wilayah atau warisan budaya kritis, dan memastikan masuknya hasil dari proses keterlibatan
dan persetujuan tersebut ke dalam perjanjian.

3.8.  Menerapkan kebijakan dan praktik untuk menghormati hak dan kepentingan
perempuan dan mendukung keragaman di tempat kerja.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/3
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Menerapkan strategi dan sistem
manajemen risiko yang efektif
berdasarkan ilmu pengetahuan yang 
baik serta memperhitungkan persepsi
pemangku kepentingan atas risiko

4.1.  Menilai risiko dan peluang lingkungan dan sosial dari
projek-projek baru serta perubahan signifikan pada operasi
yang sedang berjalan melalui konsultasi dengan para 
pemangku kepentingan yang tertarik dan yang terkena
dampak, dan secara terbuka mengungkapkan hasil penilaian
tersebut.

4.2.  Melakukan uji tuntas berbasis risiko terhadap konflik dan 
hak asasi manusia yang sejalan dengan Pedoman Uji Tuntas
OECD tentang Wilayah yang Terkena Dampak Konflik dan 
Berisiko Tinggi (OECD Due Diligence Guidance on Conflict-
Affected and High-Risk Areas), ketika beroperasi di, atau
mendapatkan sumber pasokan dari, daerah yang terkena
dampak konflik atau berisiko tinggi.

4.3.  Menerapkan kontrol berbasis risiko untuk
menghindari/mencegah, meminimalkan, memitigasi dan/atau
memperbaiki dampak kesehatan, keselamatan dan lingkungan
bagi pekerja, masyarakat setempat, warisan budaya, dan 
lingkungan alam, berdasarkan standar atau sistem manajemen
yang diakui secara internasional.

4.4.  Mengembangkan, memelihara, dan menguji rencana
tanggap darurat. Jika terdapat risiko yang signifikan terhadap
pemangku kepentingan eksternal, perusahaan harus bekerja
sama dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena
dampak dan dilaksanakan melalui cara yang konsisten dengan
praktik industri yang baik.Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/4

https://www.icmm.com/mining-principles/4


Mengejar perbaikan terus
menerus dalam kinerja kesehatan

dan keselamatan dengan tujuan
akhir nihil bahaya

5.1.  Melaksanakan praktik yang bertujuan untuk
terus meningkatkan kesehatan dan keselamatan di 
tempat kerja, serta memantau kinerja yang terkait
dengan eliminasi kematian di tempat kerja, cedera
serius, dan pencegahan penyakit akibat kerja, 
berdasarkan standar atau sistem manajemen yang 
diakui secara internasional.

5.2.  Menyediakan pelatihan kesehatan dan 
keselamatan kerja yang sesuai dengan tanggung
jawab pekerja, dan menerapkan pengawasan
kesehatan dan program pemantauan berbasis risiko
terkait dengan paparan pekerjaan (occupational 
exposure).

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/5

https://www.icmm.com/mining-principles/5


Mengejar perbaikan terus
menerus dalam kinerja
lingkungan, termasuk
pengelolaan air, 
penggunaan energi dan 
perubahan iklim

6.1.  Merencanakan dan merancang penutupan tambang melalui 
konsultasi dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait, 
menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi aspek lingkungan dan 
sosial yang terkait dengan penutupan tambang, dan memastikan 
tersedianya sumberdaya finansial untuk mewujudkan komitmen 
penutupan dan pascatambang yang disepakati.

6.2.  Menerapkan praktik pengelolaan air yang sesuai dengan tujuan tata 
kelola air yang kokoh dan transparan, pengelolaan air yang efektif dan 
efisien, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat 
daerah tangkapan air untuk mencapai penggunaan air yang bertanggung 
jawab dan berkelanjutan.

6.3.  Merancang, membangun, mengoperasikan, memantau dan menutup 
fasilitas pembuangan/penyimpanan tailing dengan menggunakan praktik 
manajemen dan tata kelola berbasis risiko yang komprehensif, sejalan 
dengan praktik baik yang diakui secara internasional, untuk meminimalkan 
risiko kegagalan yang bersifat katastrofik.

6.4.  Menerapkan hierarkhi mitigasi untuk mencegah polusi, mengelola 
pembuangan (releases) dan limbah, dan mengatasi dampak potensial 
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

6.5.  Menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi 
dan berkontribusi pada masa depan yang rendah karbon, serta 
melaporkan hasil pengukuran emisi gas rumah kaca setara CO2 dengan 
menggunakan protokol yang diakui secara internasional.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/6

https://www.icmm.com/mining-principles/6


Berkontribusi pada konservasi
keanekaragaman hayati dan 

pendekatan terintegrasi untuk
perencanaan penggunaan lahan

(land-use planning)

7.1.  Menghindari eksplorasi serta
pengembangan tambang baru di situs Warisan
Dunia, menghormati kawasan lindung yang 
telah ditetapkan secara hukum, serta
merancang dan mengoperasikan setiap operasi
baru, atau perubahan pada operasi yang 
sedang berjalan, agar sesuai dengan nilai guna
lahan yang ditetapkan untuk area tersebut.

7.2.  Menilai dan menangani risiko serta
dampak terhadap keanekaragaman hayati dan 
jasa ekosistem dengan menerapkan hierarkhi
mitigasi, dengan tujuan agar tidak ada
kehilangan bersih (no net-loss) dalam
keanekaragaman hayati.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/7
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Memfasilitasi dan mendukung
basis pengetahuan dan sistem
untuk perancangan, pemanfaatan, 
pemanfaatan ulang, daur ulang, 
dan pembuangan produk yang 
mengandung logam dan mineral 
secara bertanggung jawab

8.1.  Mengimplementasikan langkah-langkah yang 
hemat biaya (cost-effective) dalam pemulihan, 
pemanfaatan ulang, serta daur ulang energi, 
sumberdaya alam, dan material di dalam desain, 
operasi dan penutupan projek.

8.2.  Menilai bahaya dari produk penambangan
menurut Sistem Klasifikasi dan Pelabelan Bahaya
yang Diharmonisasi secara Global dari PBB (UN 
Globally Harmonised System of Hazard Classification 
and Labelling), atau sistem peraturan relevan lainnya
yang setara, dan mengkomunikasikannya melalui
lembar data keselamatan dan pelabelan yang sesuai.

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/8
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Mengejar perbaikan terus
menerus dalam kinerja sosial, 

serta berkontribusi pada 
pengembangan sosial, 

ekonomi, dan kelembagaan di 
negara dan masyarakat tuan

rumah

9.1.  Menerapkan pendekatan inklusif dengan masyarakat lokal
dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan mereka dan 
mendukung kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi yang langgeng, dalam kemitraan
dengan pemerintah, masyarakat sipil dan agen-agen pembangunan
lainnya, sebagaimana yang diperlukan.

9.2.  Membuka akses bagi perusahaan lokal dalam peluang
pengadaan dan kontrak di sepanjang siklus hidup projek, baik
secara langsung maupun dengan cara mendorong pelibatan
kontraktor dan pemasok yang lebih besar, dan juga dengan
mendukung inisiatif untuk meningkatkan beragam peluang
ekonomi bagi masyarakat lokal.

9.3.  Melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku
kepentingan berdasarkan analisis konteks lokal, serta memberikan
akses terhadap mekanisme yang efektif dalam penyelesaian
keluhan terkait dengan perusahaan dan kegiatannya kepada
pemangku kepentingan lokal.

9.4.  Melakukan kolaborasi dengan pemerintah, jika diperlukan, 
untuk mendukung perbaikan dalam praktik pengelolaan lingkungan
dan sosial dari penambangan lokal berskala kecil (artisanal and 
small mining).

Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/9
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Secara proaktif membina hubungan
dengan pemangku kepentingan utama
dalam pengelolaan tantangan dan 
peluang pembangunan berkelanjutan
melalui cara-cara yang terbuka dan 
transparen, secara efektif melaporkan
hasil pembinaan hubungan tersebut, 
dan secara independen memverifikasi
kemajuan dan kinerjanya

10.1.  Mengidentifikasi dan membina hubungan dengan
para pemangku kepentingan eksternal kunci di tingkat
perusahaan dalam isu-isu pembangunan berkelanjutan
secara terbuka dan transparen.

10.2.  Mendukung implementasi Inisiatif Transparensi
Industri Ekstraktif (Extractive Industry Transparency 
Initiative, EITI) secara terbuka, serta mengumpulkan
informasi tentang semua pembayaran yang material, 
pada tingkat pemerintahan yang sesuai, berdasarkan
negara tempat beroperasi dan berdasarkan lokasi
projek.

10.3.  Melaporkan kinerja ekonomi, sosial dan 
lingkungan di tingkat perusahaan dengan menggunakan
Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI (GRI Sustainability 
Reporting Standards) setiap tahunnya.

10.4.  Meminta pihak ketiga yang independen untuk
melakukan penilaian atas kinerja keberlanjutan setiap
tahunnya dengan mengikuti panduan ICMM untuk
memastikan dan memverifikasi persyaratan
keanggotaan.Sumber: https://www.icmm.com/mining-principles/10

https://www.icmm.com/mining-principles/10


Komparasi Isu Lima Perusahaan Tambang 
di Indonesia Q1 2019 – Q1 2020 

Berbeda dengan kecenderungan global, media massa cetak dan daring di Indonesia masih jauh lebih memberitakan isu-isu
operasional.  Isu-isu sosial dan lingkungan ada di peringkat kedua dan ketiga.  Di media sosial, pembicaraan mengenai empat isu
non-operasional jauh lebih kuat dibandingkan di media massa.  Media sosial semakin dipandang penting untuk menjadi proksi
pemangku kepentingan. 

Keterangan: dua grafik di atas berasal dari studi yang sedang berjalan, sehingga nama perusahaan tak bisa dipublikasikan.

Daring



Prospek Penerapan ICMM Mining Principles 
di Indonesia
Ada dua perusahaan anggota ICMM yang kini memiliki operasi di Indonesia, yaitu Freeport dan 
Vale.  Keduanya perlu segera melakukan analisis kesenjangan dan menyesuaikan praktiknya
dengan versi terbaru ICMM Mining Principles.

UU Minerba yang berlaku, maupun teks RUU Minerba yang baru, tidak memiliki ekspektasi
kinerja yang tegas terkait dengan isu-isu keberlanjutan pertambangan, namun kepatuhan atas
regulasi tidak bertentangan dengan semangat keberlanjutan.  Untuk bisa memenuhi ICMM 
Mining Principles, perusahaan-perusahaan tambang Indonesia harus melampaui kepatuhan atas
regulasi (beyond compliance).  

Hasil sementara atas analisis kesenjangan yang dilakukan atas 5 perusahaan tambang di 
Indonesia mengindikasikan kepatuhan tertinggi pada K3 (Prinsip 5), dan terendah pada HAM 
(Prinsip 3).  Karena kelima perusahaan tersebut termasuk yang paling terkemuka, maka terdapat
kemungkinan kepatuhan tertinggi tidak mewakili gambaran realitas pertambangan Indonesia. 
Kepatuhan terendah tampaknya menggambarkan realitas pertambangan Indonesia.  



Prospek… [lanjutan]
Kepatuhan terhadap hukum, penghindaran korupsi dan beragam pelanggaran etika perlu ditegakkan
oleh perusahaan pertambangan Indonesia (Prinsip 1).  Ini menjadi tantangan manakala KPK masih
menemukan banyak kasus di sektor SDA, termasuk pertambangan.

Perusahaan tambang di Indonesia perlu mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam setiap
pengambilan keputusan penting (Prinsip 2), termasuk HAM (Prinsip 3), dan termasuk dalam
manajemen risiko (Prinsip 4).  Kini majoritas pertambangan Indonesia masih menyamakan
keberlanjutan dengan pengelolaan isu sosial dan lingkungan belaka, belum dikaitkan dengan
transformasi bisnis inti.

Walaupun kesadaran atas K3 (Prinsip 5) sangat tinggi di perusahaan-perusahaan tambang terkemuka, 
namun ruang perbaikan untuk majoritas perusahaan tambang masih perlu dilakukan.  

Kebanyakan perusahaan tambang Indonesia belum serius melakukan manajemen dampak atas
perubahan iklim (Prinsip 6) dan keanekaragaman hayati (Prinsip 7), sebagaimana ekspektasi sains.  Ini
menjadi tantangan dalam pemenuhan kedua prinsip ICMM Mining Principles.



Prospek…. [lanjutan]
• Ekspektasi atas produksi yang bertanggung jawab (Prinsip 8) dalam ICMM Mining

Principles sangatlah tinggi, karena mencakup daur ulang energi dan materi yang
dipergunakan sepanjang daur.  Ini menjadi tantangan bagi pertambangan Indonesia yang
kebanyakan menganut ekonomi linear, belum sirkular.

• Kinerja sosial (Prinsip 9) mengandung eskpektasi yang sudah dipenuhi oleh seluruh
perusahaan tambang terkemuka, namun bagi kebanyakan perusahaan tambang di
Indonesia, ruang perbaikannya tetap luas.

• Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (Prinsip 10) kebanyakan belum
dipenuhi karena terdapat ekspektasi mendukung EITI secara terbuka.  Demikian juga,
penilaian pihak ketiga yang kredibel dan independen atas seluruh prinsip ICMM atau
seluruh isu keberlanjutan belum dilakukan.  Majoritas perusahaan tambang terkemuka
melakukan penilaian independen atas sebagian isu.

• Desakan pemangku kepentingan di tingkat global dan nasional akan membuat
keberlanjutan pertambangan menjadi semakin penting, dan perusahaan-perusahaan
tambang di Indonesia sebaiknya segera memelajari ekspektasi tersebut—sebagaimana
yang tertera pada ICMM Mining Principles—dan memenuhinya.



Penutup

“Increasingly, society understands that the decarbonising of the 
global economy, the meeting of the Paris Agreement climate 
targets and the realising of the UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) requires a sustained demand for metals and 
minerals over the coming decades. This has rightly led to 
greater scrutiny of where these materials have come from and 
of whether they are being produced responsibly.”

“The environmental, social and governance demands on 
industry are becoming increasingly complex and at the same 
time essential. We encourage all mining companies to join our 
members in adopting ICMM’s Mining Principles.”

Sumber: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-principles.pdf

https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/mining-principles.pdf


Jalal 
CHAIRPERSON OF ADVISORY BOARD – SOCIAL INVESTMENT INDONESIA
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