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Supporting sustainable resources development 



• Diresmikan pada Oktober 2011 oleh Perdana 
Menteri Australia – Julia Gillard  

• Sumberdaya mineral dan energi, bila 
dikembangkan secara bertanggungjawab 
akan membuka jalan bagi pertumbuhan 
ekonomi dan pengentasan kemiskinan 

• Membantu dan memfasilitasi negara 
berkembang yang kaya dengan sumberdaya 
alam agar mereka dapat: membangun 
keahlian yang dibutuhkan untuk tercapainya 
pengembangan pertambangan yang 
berkelanjutan, pemanfaatan pendapatan 
daerah (revenue) yang lebih baik, 
peningkatan hasil nyata (outcomes) dibidang 
sosial dan lingkungan serta pertumbuhan 
ekonomi negara-negara ini.  

 

Sebuah Inisiatif – pertambangan untuk pembangunan 
(‘Mining for Development Initiative’) 
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Community Aspects in Resource 
Developments program  



• Pusat Pertambangan Internasional untuk 

Pembangunan (International Mining for 

Development Centre) 

• Beasiswa bagi pendidikan tinggi (advanced degree) 

• Kemitraan antar pemerintah (G to G partnerships) 

• Mendukung program transparansi revenue di 

sektor ekstraktif – EITI 

• Pengembangan kapasitas ekonomi dan teknis 

• Mendukung pembangunan komuniti dan sosial 

Disalurkan melalui AusAID pusat dan ‘country’ programnya 

serta kemitraan bersama World Bank dan institusi 

internasional lainnya. ‘Industry-government-NGO Mining for 

Development Advisory Committee’ menyediakan arahan. 

Mining for Development Initiative 
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Program training bagi inspektur 
tambang 

Community aspects in resource 
developments course 



Apa saja yang dilakukan oleh Centre ini? 

Membangun ketrampilan (skills) bagi 

pemerintah, universitas, institusi penelitian 

dan organisasi kemasyarakatan (civil society) 

agar menghasilkan: 

• peningkatan peraturan dan kebijakan serta 

implementasinya 

• Peningkatan pengetahuan (knowledge) berbasis 

sumberdaya 

• Kemampuan untuk terus membangun kapasitas 

lokal dalam tata-kelola pertambangan 

Dilakukan melalui beragam kursus, fellowships, 

penelitian, saran teknis (advice) dan kemitraan 

kelembagaan (institutional partnership) 
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Geodata in GIS course, Burkina Faso – 
24 peserta, 11 negara 

Life of mine management of large 
volume waste course, Australia – 16 
peserta, 9 negara 



Where Centre is working 
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Indonesia 

Mozambique 

Ghana 

Afghanistan 

Mongolia 

Peru Zambia 

Liberia 

Mendalam, terlibat dalam beberapa tahun 

West Africa Laos 

Colombia 

Berpartisipasi dalam kursus, penelitian 

The Philippines 

Uruguay 

Ecuador 

Southern Africa 

East Africa 

Lokasi-lokasi bagi calon institusi mitra kerja  

Chile 

Canada 

South Africa 

Negara-negara Afrika yang dilayani oleh IM4DC meliputi: 
Congo, Mali, Morocco, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Ethiopia, 
Guinea, Cote d’Ivoire, Gabon, Uganda, South Africa, Kenya, 
Malawi, Tanzania, Sierra Leone, Senegal, Namibia, Madagascar 

Myanmar 

Pacific 

Kemungkinan terlibat dimasa yang akan datang 

USA 

United Kingdom 



• Tata-kelola dan peraturan 

• Kerangka acuan pertambangan dan tata kelola yang 

berkelanjutan 

• Kerangka acuan hukum dan persetujuan (agreement) 

bagi pengembangan sumberdaya 

• Dasar-dasar dan strategi negosiasi 

• Pembuatan-agreement bersama indigenous peoples 

• Komuniti dan Lingkungan yang berkelanjutan 

• Wilayah, pembangunan dan infrastruktur sumberdaya 

• Pengembangan sumberdaya dan ‘local content’ 

• Pelibatan masyarakat dan hubungan masyarakat 

• Pengelolaan limbah skala besar selama masa tambang 

• Kerangka acuan bagi penutupan tambang 

• Pengelolaan dan ‘accounting’ air di lokasi tambang 

• Efektivitas operasi dan keselamatan kerja 

• Kursus dan kerangka acuan bagi inspeksi tambang 

• Kesehatan kerja dan manajemen keselamatan 

 

Kursus-kursus dan tema 2013 

Kursus Geodata dalam GIS, 
Burkina Faso  
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Kursus kesehatan dan keselamatan kerja 



• Kemitraan dalam pengembangan 
profesional dengan kementerian 
ESDM 

• Mendukung kemitraan segitiga 
(triangular partnerships) yang 
menghubungkan Australia 
dengan dua atau beberapa 
negara (contohnya, Indonesia – 
Mongolia – Colombia) 

Aktifitas di Indonesia 

Kursus pengelolaan limbah skala 
besar dalam masa tambang 
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Kunjungan kerja dalam rangka 
penandatanganan MoU antara 
Badan Diklat ESDM dan IM4DC 



Dilaksanakan pada Bulan Juni/Juli 2012 
yang dikoordinasi oleh AusAID 
Indonesia.  Meliputi 6 aspek yaitu: 

• Pajak dan non pajak (tax and non-tax 
regime) 

• Administrasi non-pajak  (Non-tax 
administration) 

• Tata-kelola dan kebijakan sektor 
pertambangan 

• Beasiswa dan ketrampilan 

• Komuniti dan CSR 

• Geoscience 

 

Studi Awal (scoping study) Pengembangan kapasitas 
pertambangan di Indonesia  
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Kursus pengembangan kurikulum bagi 
inspektur tambang 

Kursus kesehatan kerja dan 
manajemen keselamatan kerja 



• Sepakat untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan 
peluang-peluang yang berpotensi bagi hubungan 
kerjasama dalam mengembangkan:  
● pendidikan 
● pelatihan 

● penguatan kapasitas 

yang berhubungan dengan pertambangan, minyak, 
gas dan geologi.  

Perjanjian kerjasama (MoU) dengan Badan Diklat ESDM 
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Pusat Diklat ESDM akan: 

• Menyediakan biaya-biaya yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban Pusat 
Diklat ESDM pada setiap aktivitasnya 

• Membantu dalam perijinan bagi personel IM4DC untuk kunjungan ke Indonesia  

• Menyiapkan pembiayaan bagi peserta dari Indonesia 

• Menyediakan fasilitas-fasilitas di Indonesia  

IM4DC akan:  

• Menetapkan sumberdaya dan personel yang berkualitas, 

• Menyediakan saran dan bantuan bagi staf kementerian yang mencari beasiswa 
dan menyediakan dukungan lainnya untuk melakukan pendidikan tinggi atau   
menghadiri kursus-kursus yang relevan di Australia 

• Menyediakan dana dalam memberikan jasa IM4DC pada setiap 
proyek/kegiatan 

• Menyediakan fasilitas-fasilitas di Australia 

 

 

 

Isi MoU 
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IM4DC membantu Pusat Diklat ESDM untuk: 

● Mengembangkan kurikulum baru dan paket pelatihan 
bagi inspektur tambang 

● Melatih tenaga pelatih (trainers) untuk melakukan 
pelatihan bagi 1000+ inspektur tambang dalam 
memenuhi 6 tugas dan fungsinya (PP no. 55/2010) 

1. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan 

2. Keselamatan pengawasan operasi pertambangan 

3. Pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca-tambang 

4. Konservasi sumberdaya mineral dan batubara 

5. Teknik-teknik eksplorasi, pertambangan dan pengelolaan 

6. Akuisisi, pengembangan dan penerapan teknologi 
pertambangan 

Aktivitas 1 dalam MoU:  
Paket Training bagi Inspektur Tambang 
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Contact International Mining for Development Centre 

The University of Western Australia 

M460A, 35 Stirling Highway 

Crawley WA 

Australia 6009 

Tel: +61 8 6488 2489 

Email: admin@im4dc.org 

www.im4dc.org 

The Energy and Minerals Institute 

The University of Western Australia 

M460A, 35 Stirling Highway 

Crawley WA 

Australia 6009 

Tel: +61 8 6488 4608 

Email:  emi@uwa.edu.au 
Web: www.emi.uwa.edu.au 

The Sustainable Minerals Institute 

The University of Queensland 

St Lucia 

Brisbane QLD 

Australia 4072 

Tel: +61 7 3346 4003 

Email:  reception@smi.uq.edu.au 

Web: www.smi.uq.edu.au 


