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Penutupan RMF di tahun 2022: Menyerahkan tanggung jawab 
untuk pertambangan yang bertanggung jawab 
 

6 April 2022 

 
 

Dengan menyesal kami umumkan bahwa Responsible Mining Foundation (RMF) akan tutup 
dan menghentikan kegiatannya dalam beberapa bulan ke depan. Ini karena kurangnya 
pendanaan bersama jangka panjang yang independen, yang memungkinkan kami untuk 
melanjutkan penelitian mendalam yang diperlukan dalam pembuatan RMI Report dan kajian 
terkait lainnya, serta keterlibatan pemangku kepentingan yang luas yang membentuk dasar 
ketidakberpihakan RMF, kredibilitas dan signifikansi bagi berbagai pemangku kepentingan. 
 

Sejak kami memulai pada tahun 2012, RMF telah mengartikulasikan apa yang diharapkan 
masyarakat dari perusahaan tambang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
pertambangan bermanfaat bagi ekonomi, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan 
menghormati lingkungan negara-negara produsen. 
 

Penutupan RMF terjadi pada saat kemajuan dalam pertambangan yang bertanggung jawab 
dibutuhkan lebih dari sebelumnya karena kami menyaksikan perbedaan antara dampak 
berbahaya pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan serta manfaat yang 
dipromosikan oleh industri. Minatnya tentu ada (misalnya, lebih dari 1.100 orang dari 96 
negara terdaftar untuk peluncuran RMI Report 2022 baru-baru ini) tetapi bukti perubahan di 
lapangan masih minim.  
 

Melihat kembali pekerjaan dan fokus RMF, beberapa sorotan meliputi: 
 

Mengartikulasikan harapan masyarakat. Penyusunan laporan RMF tentang 
pertambangan yang bertanggung jawab sejak tahun 2012 telah dicapai dengan bantuan 
yang menginspirasi dari beragam masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan, para 
pakar, dan pemangku kepentingan lainnya dari berbagai belahan dunia. Harapan 
masyarakat ini tercakup dalam RMI Frameworki yang menjadi dasar RMI Report tahun 
2018, 2020 dan 2022, dan RMF telah mempertahankan penekanan ini pada harapan 
masyarakat melalui publikasi, alat, dan aktivitas pelibatan berbagai pemangku kepentingan 
kami. Sebagai bagian dari warisan RMF, RMI Framework adalah sumber daya yang dapat 
membantu semua kelompok pemangku kepentingan dalam pekerjaan mereka di 
pertambangan yang bertanggung jawab. 
 

Menekankan data situs tambang. RMF telah menyoroti pentingnya data lokasi tambang 
terpilah yang sering diabaikan – di tempat-tempat di mana dampak berbahaya 
terkonsentrasi – selama pekerjaan kami untuk menilai kebijakan dan praktik banyak 
perusahaan tambang besar, yang mewakili antara 25% dan 30% dari nilai global produksi 
dengan operasi di lebih dari 50 negara, Hal ini sejalan dengan rekomendasi awal 
Pertambangan, Mineral, dan Pembangunan Berkelanjutan / Mining, Minerals and 
Sustainable Development (MMSDii) untuk akses yang lebih besar ke informasi sebagai 
sarana untuk membangun kepercayaan, memungkinkan kerjasama dan mendukung 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan yang 
terdampak aktivitas pertambangan.  
 

Mendorong perbaikan berkelanjutan. RMI Report menyediakan alat pembelajaran seperti 
perpustakaan interaktif yang menyediakan lebih dari 6.500 dokumen tentang kebijakan 
perusahaan, standar manajemen, tinjauan kinerja, dll. sejalan dengan Prinsip Data 
Terbukaiii. RMI Report juga menyediakan pilihan berbagai praktik unggulan yang mengakui 
praktik yang inovatif dan baik. Sumber daya ini akan tetap tersedia untuk memungkinkan 
pembelajaran lebih lanjut di seluruh industri.  
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Mendukung keterlibatan komunitas-perusahaan. Atas permintaan banyak kelompok 
yang terdampak aktivitas pertambangan, RMF bersama-sama mengembangkan Alat 
Penilaian Lokasi Tambang/Mine Site Assessment Tool (MSAT)iv - alat yang mudah 
digunakan untuk membantu pemangku kepentingan terlibat secara independen dengan 
puluhan ribu lokasi tambang di seluruh dunia. Alat ini memberikan titik awal untuk 
keterlibatan konstruktif, penetapan agenda, dan peningkatan kesadaran tentang dasar-
dasar pertambangan yang bertanggung jawab. Laporan terbaru RMF tentang aplikasi lokal 
MSATv memberikan pembelajaran lebih lanjut dan studi kasus yang dapat memandu orang 
lain yang ingin menggunakan alat ini di lingkungan mereka sendiri.  
 

Dalam semua pekerjaan yang mendetail ini, kami sangat didukung oleh komitmen dan 
kontribusi konstelasi yang luar biasa dari pemangku kepentingan, pakar, rekan kerja, dan 
masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan dari seluruh dunia. Kami berterima 
kasih kepada Anda semua, di mana pun dan bagaimanapun kita bertemu atau terhubung – 
ini adalah upaya dari banyak pemikiran dan suara yang berani baik di kota-kota besar 
maupun di desa-desa kecil di daerah pertambangan terpencil. Merupakan sebuah 
kehormatan bagi kami dapat mendengarkan dan belajar dari Anda semua serta mencoba 
untuk mewakili harapan normatif masyarakat secara luas dalam batas penelitian yang adil, 
terukur, dapat dinilai, dan berbasis bukti. 
 

Pada saat yang sama kami ingin menghormati visi para pendiri kami dan kepercayaan serta 
dukungan dari penyandang dana kami, dalam memungkinkan RMF kebebasan suara kami, 
jangkauan sistemik, dan luasnya cakupan dalam mendukung pertambangan yang 
bertanggung jawab. 
 

Masih banyak yang harus dilakukan sebelum pertambangan yang bertanggung jawab dapat 
menjadi kenyataan. Dan kita semua memiliki peran untuk dijalankan. Sebagai konsumen 
dan warga negara kita adalah penerima manfaat dari produk pertambangan, sehingga dapat 
dikatakan bahwa 'kita semua adalah pertambangan'. Kini, tergantung pada kita semua untuk 
terus menyampaikan pendapat dan memastikan momentum berkelanjutan untuk mencapai 
normalisasi pertambangan yang bertanggung jawab. Penelitian RMF telah menunjukkan 
bahwa hal itu dapat dilakukanvi, jadi meskipun kami mengakui upaya tulus banyak pihak di 
industri pertambangan, kami juga meminta para pemimpin formal dan informal di semua 
lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan pertambangan yang adil dan 
bertanggung jawab. 
 

Waktu untuk perubahan semacam itu sudah terlambat. 
 

Menatap masa depan 
Dua puluh tahun setelah publikasi penting dari laporan MMSD pada tahun 2002 yang 
menjadi penggerak bagi banyak hal, RMF akan menerbitkan analisis kesenjangan sistemik 
akhir tentang apa yang masih harus dilakukan secara kolektif, oleh perusahaan, dan bagi 
pihak-pihak yang mempengaruhi mereka, jika kita ingin mewujudkan kemajuan 
pertambangan yang bertanggung jawab. 
 

Selain itu, penelitian, publikasi, alat, kumpulan data, kerangka penilaian, dan data mentah 
yang kami ketahui sering bersumber dari investor LST, industri, masyarakat sipil, akademisi, 
dan lainnya tetap dapat diakses dalam format multibahasa di situs web Organisasi dan 
berbagai RMI Report untuk beberapa tahun ke depan. 
 
 

Lihat: https://www.responsibleminingfoundation.org dan 
https://2022.responsibleminingindex.org 
 
Jangan ragu untuk tetap menghubungi kami dalam beberapa minggu mendatang di: 
contact@responsibleminingfoundation.org 

https://www.responsibleminingfoundation.org/
https://2022.responsibleminingindex.org/
mailto:contact@responsibleminingfoundation.org
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Catatan 
 

i https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI_Framework2022_EN_web.pdf 
ii https://www.iied.org/mmsd-final-report 
iii https://opendatacharter.net/principles/ 
iv https://www.responsibleminingfoundation.org/msat/ 
v https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMF-MSAT_in_action-March2022_WEB_EN.pdf 
vi https://2020.responsibleminingindex.org/en/key-findings 
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