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Sumber daya alam yang berlimpah seringkali dianggap 

sebagai keberuntungan, berkah dan anugrah bagi suatu 

negara, dikarenakan aliran uang yang dihasilkan dari 

ekstraksi sumber daya alam dapat membantu 

pembangunan di bidang ekonomi.

Pada kenyataannya, beberapa negara yang kaya akan 

sumberdaya alam, tidak mampu memanfaatkan kekayaan 

alam tersebut untuk mendorong pertumbuhan 

ekonominya, pertumbuhan ekonomi mereka justru lebih 

lambat bila dibandingkan dengan negara yang 

sumberdaya alamnya sedikit.  

Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya alam 

terutama tambang, Indonesia dapat mendorong 

pembangunan ekonomi dan sosialnya melalui program 

pembangunan yang berkelanjutan.  Namun program ini 

dapat menjadi tidak efektif dan tidak maksimal, karena 

adanya tantangan dan kendala dari tingginya resiko 

korupsi, sebagaimana hasil penelitian TI-Indonesia dalam 

“Penilaian Resiko Korupsi dalam Perizinan Tambang di 

Indonesia”, dimana resiko korupsi ada dalam semua 

tahapan pemberian izin tambang, yang dalam setiap 

tahapannya, sebagian besar resiko justru ada di tahap 

perencanaan.  

Resiko yang sama juga dinyatakan oleh rendahnya nilai 

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang 

dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, namun sangat 

lambat.  Dari kisaran nilai 0 (nol) - 100, di tahun 2017 masih 

berada di bawah rata-rata yaitu 37 (nilai 100 terbaik).  

Tingkat korupsi dan resiko korupsi yang demikian dapat 

merusak proses dan memberikan dampak buruk bagi 

pembangunan ekonomi Indonesia yang masih 

mengandalkan sumber daya alamnya.  

Sumber Daya Alam, 

Berkah atau Kutukan ?

Risiko korupsi harus dipahami agar 
korupsi dapat dicegah

Pertambangan yang transparan dan bertanggung jawab 

hanya akan berkontribusi secara maksimal dalam 

pembangunan berkelanjutan, jika tahapan pertama dari 

rangkaian kegiatan usaha pertambangan yaitu proses 

pemberian izin tambang dilakukan dengan cara bebas dari 

korupsi.

Program M4SD membicarakan mengenai kapan dan 

bagaimana korupsi dapat terjadi dalam proses pemberian 

izin usaha pertambangan, kami memerangi korupsi 

sebelum lahan mulai ditambang.

Apa yang Kami Lakukan

Transparency International Indonesia bekerja bersama 

berbagai chapter Transparency International dari berbagai 

belahan negara yang mencoba membangun landasan bagi 

kegiatan pertambangan yang akuntabel dan transparan 

yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dan 

mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.  Program 

M4SD ini dimulai dengan tahapan:

Tahap Pertama: Menilai Risiko Korupsi

Dengan menggunakan perangkat MACRA (Mining 

Corruption Risk Assessment), 18 chapter dari negara-

negara yang kaya akan sumber daya alam melakukan 

penilaian risiko untuk memahami sifat dan sumber risiko 

korupsi dalam proses pemberian izin pertambangan. 

Laporan analisis resiko korupsi menyajikan temuan-

temuan kunci dan studi kasus yang didapat selama 

penelitian, laporan dihasilkan di tingkat global dan 

nasional (ti.or.id).

Program Pertambangan untuk 

Pembangunan Berkelanjutan 

(Mining for Sustainable 

Development, M4SD)

M4SD Tahap Ke Dua: Mengatasi Risiko Korupsi

Tidak kurang dari 15 negara selain Indonesia berpartisipasi 

dalam tahap kedua ini, antara lain Kamboja, Mongolia, 

Chile, Peru, Australia, Kanada, Zambia, DRC, Kenya, Liberia, 

Sierra Leone, Afrika Selatan, Zambia, Guatemala, 

Zimbabwe.

Transparency International Indonesia telah menetapkan 

lima prioritas aksi  dari kegiatan tahap pertama.  Kami akan 

bekerja dengan berbagai pihak, para pemangku 

kepentingan, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat 

sipil, komunitas di daerah, dan industri pertambangan - 

sebagai bagian dari strategi global untuk membangun 

kepercayaan, meningkatkan transparansi, dan mendorong 

perubahan perilaku di sektor pertambangan.

“Bantu kami dalam mewujudkan

perizinan pertambangan

yang transparan dan akuntabel”

Lima prioritas rencana aksi :  

1. Mendorong transparansi proses pemberian izin dan 

identitas penerima izin.

2. Mendorong transparansi sistem informasi geologis 

untuk mewujudkan kepastian nilai ekonomi daerah 

pertambangan yang akan dilelang, status lahan dan 

hak yang ada pada lahan.

3. Mendorong diterapkannya mekanisme verifikasi atas 

kapasitas administratif, teknis, lingkungan, dan 

keuangan dari para pemohon izin. 

4. Mendorong dibuatnya aturan pelaksanaan dan 

prosedur yang jelas dalam pemberian izin. 

5. Mendorong penegakan hukum yang tegas atas 

praktik korupsi dan ketidakpatuhan dalam pemberian 

proses IUP Eksplorasi.

Program di tahap ke dua ini akan mengadvokasi kelima hal 

tersebut di atas terutama dalam hal perbaikan kebijakan 

mau pun praktik di tingkat nasional dan internasional, dan 

penguatan inis iat i f  dan standar transparansi  

pertambangan yang ada.
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