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ABSTRAK
Faktanya indeks modal manusia yang bisa diumpakan sebagai takaran setiap negara untuk mengukur
perbandingan sumber daya manusia di indonesia pada tahun lalu hanya sebesar 0,53 yang mana tidak
lebih tinggi dari negara ASEAN yang lain, dengan Malaysia berdasarkan WORLD BANK yang berada
diperingkat 55 dengan point 0,67 sedangkan Indonesia berada di peringkat 87. Dengan perbandingan
dan beberapa analisis tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana cara menstimulasi perkembangan
sumber daya manusia di indonesia terkhususnya disektor pertambangan yang bisa bersaing atau bahkan
peka terhadap celah teknologi dan mampu meraelisasikanya, seperti halnya teknologi terbaru di Papua
indonesia yang mana tambang bawah tanahnya sudah dioprasikan dengan beberapa alat berat yang dapat
dikontrol dari jarak jauh.kemajuan yang ada saat ini membuat Sumber Daya Manusia mau tak mau harus
siap untuk bisa perang melawan teknologi tapi bukan tak mungkin sumber daya manusia di Indonesia
dapat menciptakan atau mengevaluasi teknologi yang sangat menguntukan untuk masyarakat luas
Kata kunci: ASEAN,Sumber Daya Manusia,Teknologi
ABSTRACT
in fact Human capital index (HCI) which can be described as the measure of each country to measure
the ratio of human resources in Indonesia last year was only 0.53 its not even higher than other ASEAN
countries,just for example Malaysia based on WORLD BANK was reach rank 55 with 0.67 point, while
indonesia just reach 87. with comparisons and some analyzes, the main objective of this research is how
to stimulate development of human resources in indonesia especially in mining sector, human resources
that can compete or even sensitive enough to see a little chance to invent or evaluate, just like in papua
indonesia where underground mining is oprated with several heavy equipment that can controled in
the surface of the mine field. Current progress of technology makes Human Resources inevitably have
to be ready to fight technology Its seems not impossible for indonesians young generation to create or
evaluate technology that is very beneficial for everybody
Keyword:ASEAN,Human resources,Technology

A. PENDAHULUAN
Dalam pertambangan cadangan mineral merupakan hal yang utama, tapi sumber daya manusia yang
memumpuni merupakan hal yang tak kalah penting dalam kehidupan industrial pertambangan. karna
pada dasarnya pertambangan sendiri adalah rangkaian kegiatan atau segala proses upaya pemanfaatan
bahan galian. Awalnya,penambangan hampir seluruhnya mengunakan kekuatan otot pada manusia
sehingga cukup memiliki otot untuk terjun kedalam dunia pertambangan.Tapi,sekarang kita berada pada
masa dimana transisi antara bekerja menggunakan mesin ke masa bekerja bersama mesin, hanya sedikit
makna yang berubah tapi dampak yang dihasilkan sungguh berdampak pada sumber daya manusia
Indonesia di masa depan.
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A.1.LATAR BELAKANG
sebelumnya manusia cukup memiliki pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan mesin sekarang
sudah ada kemungkinan dimasa depan pertambangan sudah sepenuhnya dioprasikan oleh mesin
sehingga sumber daya manusia sudah tidak hanya bersaing dengan manusia lainya,tapi sudah bersaing
dengan manusia dan mesin.apa jadinya jika semua perusahan yang bukan hanya tambang sudah
mengautomatisasi semua pengoprasiaanya,rasanya cepat beradaptasi dengan teknologi bukan lah hal
yang cukup dimasa revolusi industri 4.0 ini
A.2.TUJUAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Memberi gambaran singkat akan perubahan industri
Memberikan kesadaran akan ancaman nyata teknologi terhadap Sumber Daya Manusia
Memancing para Sumber Daya Manusia untuk bisa kiritis mencari celah dimasa transisi
Memberikan pandangan bahwa kualitas dari Sumber Daya Manusia merupakan segalanya
Menyadarkan bahwa pencipta tak akan pernah kalah dari ciptaanya

B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakana dalam Penelitian ini adalah metode Perkembangan,merupakan metode yang
bertujuan untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi
waktu.Teknik pengumpulan data yang ditempuh hanya menggunakan Studi literatur yang dilakukan
dengan pengumpulan data dari sumber informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang
berasal dari referensi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
C.1.SUMBER DAYA MANUSIA DALAM SEJARAH INDSUTRI
Potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi adalah pengertian Sumber
Daya Manusia (SDM) berdasarkan KBBI, jadi bukan hal yang mustahil untuk setiap manusia untuk
bersaing tapi bagaimana jadinya jika manusia disandingkan dengan mesin. Untuk itu,memahami sejarah
terjadinya revolusi industri akan sangat mempermudah untuk membantu, memprediksi,mengantisipasi
dan menjawab tentang banyak hal yang akan datang.
Di awal peradaban dan sebelum adanya mesin, manusia hanya bisa berharap banyak dari dasar
kemampuan yang ada, tapi kekuatan manusia sangat amat terbatas sehingga proses produksi akan
membutuhkan banyak tenaga. Selain otot manusia juga sering menggunakan tenaga yang ada pada alam
tapi tetap saja memiliki masalah, yaitu tak bisa mengguanakanya dimana saja.dari banyak masalah yang
ada, manusia berusaha meniciptakan menciptakan mesin yang bisa memper mudah manusia
Dari banyaknya penemuan mesin uap,James watt lah penemu mesin uap yang merubah
segalanya. Akibat dari rendahnya biaya yang diperlukan,otot dan alam sudah mulai tergantikan oleh uap
yang bisa menggerakkan turbin.Dimasa itu Belanda hanya perlu 2 bulan dari yang biasanya 1 tahun
untuk pulang pergi dari Indonesia, transportasi berubah sangat cepat,tak hanya Belanda dampaknya
dibidang industri dan negara lain pun terasa sangat besar.Tenaga kerja yang hanya dulu bekerja ke
bangsawan menggunakan otot sudah bisa terserap secara efisien,dan pada masa ini para bangsawan
sudah tersaingi oleh penduduk biasa yang memiliki mesin uap walaupun hanya memiliki sebidang tanah
namun alam yang awalnya jadi tumpuan malah menjadi tempat penyimpan polusi akibat dari asap dari
mesin uap dan limbah pabrik lainnya.
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Uap di awal abad ke-19 mulai tergantikan dengan ditemukannya listrik walaupun proses
produksi masih jauh dari kata modern.Mobil mulai ditemukan,tapi karna masih belum adanya alat yang
mampu mengangkut berat mobil dan kendaraan lainnya,akibatnya mobil harus dirakit manual oleh
tangan-tangan pekerja dan karna permintaan yang banyak tenaga kerja terserap secara masif dan
efisien.Ditahun 1913 ditemukanya conveyor belt mengakibatkan produksi mobil jadi jauh lebih mudah
dan cepat dari awalnya ford model T hanya dapat diproduksi 68.773 pertahun melonjak dan hampir
tembus angka 2 juta mobil diproduksi pertahun.Lagi-lagi akibat dari banyak dan murahnya mobil yang
ada peluang tenaga kerja tebuka lagi dibidang perbengkelan.Sektor pertambangan sendiri sangat
terbantu akan hadirnya conveyor belt,pengangkutan bahan galian dari tambang kekapal dan ke pabrik
menjadi lebih efisien
Seiring berjalannya waktu, ditemukanya mesin yang bisa bergerak secara otomatis.Bersumber
dari Alan Turing yang ingin memecahkan kode rahasia buatan Nazi Jerman,berimbas ditemukanya
bentuk peruwarupa dari mesin yang biasa kita sebut sebagai komputer.Dengan wawasan yang dimiliki
manusia masa itu,mebuat mesin turin yang awalnya sebesar kamar tidur dan membutuhkan tenaga
sebesar 8500 watt,bisa berubah dengan cepat menjadi sangat kecil.Akibatnya Mesin turin sudah bisa
dipasang dan mengoprasikan lini produksi, hal tersebut Merupakan awal keruntuhan bagi banyak
manusia.Karna terbebaskanya tenaga kerja manual menjadi kemampuan mesin yang sudah bisa
bergerak otomatis.
sekarang kita sudah berada dipenghujung masa mesin yang bisa bergerak secara otomatis.
Diwaktu bersamaan dunia teknologi sudah menemukan mesin yang tidak hanya bergerak secara
otomatis tapi sudah memiliki otak yang dapat belajar dan memperbaiki kesalahan yang dia buat sendiri,
dan lebih istimewanya lagi mesin ini bisa melakukan beribu-ribu bahkan jutaan kesalahan dan
memperbaikinya persis diwaktu yang bersamaan. Mesin di zaman kita sudah seperti manusia, lebih
tepatnya jutaan manusia dengan satu akal. Tergesernya tenaga kerja manual oleh komputer saja sudah
sangat berdampak,Pertanyaan terbesarnya apa yang akan terjadi pada sumber daya manusia diawal
perang melawan mesin di zaman ini.
C.2.MANUSIA VS MESIN
Pada dasarnya anak yang tercipta dan lahir dari orang tua akan membutuhkan waktu yang cukup
lama untuk menjadi lebih hebat dari orang tuanya sendiri. Tapi hal ini tidak berlaku untuk ciptaan
manusia yang satu ini, karna dalam hitungan detik artificial intelligence (AI) sudah bisa jauh melampui
penciptanya. Kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data
tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui
adaptasi yang fleksibel,untuk lebih singkatnya sistem yang bergerak berdasarkaan kecerdasan yang ia
miliki merupakan artian dari artificial intelligence .
Garry Kasparov adalah pemain catur professional yang tidak pernah kalah sekali pun. Tapi,pada
tahun 1997 ia kalah dari deep blue yang merupakan sejenis purwarupa dari artificial intelligence hanya
dengan 19 gerakaan. Di tahun 2016 lagi-lagi menjadi kekalahan telak bagi umat manusia dengan
komputer,Lee Sedol kalah telak dari alphaGo dengan skor 4-1 di permainan GO.alphaGo sudah dibekali
database dari 100,000 pertandingan GO dan diprogram untuk melawan dirinya sendiri,setiap kali
alphaGo kalah dia akan memperbaiki dirinya sendiri,proses tersebut akan diulang sampai jutaan kali
kehebatan yang ada pada alphaGo melahirkan lagi alphaGo Zero yang tidak dibekali database
dari 100,000 pertandingan GO, tapi diperintah untuk mencari cara sendiri supaya bisa menang, cukup
dengan 3 hari alphaGo Zero sudah bisa mengalahkan alphaGo tidak cuman satu tapi semua versi
alphaGo. Dalam hari ke-40 alphaGo Zero menemukan strategi yang diprediksi sudah setara dengan
3.000 tahun manusia bermain Go.Ancaman artificial intelligence menggantikan manusia itu
nyata,pekerjaan yang repetitif seperti kasir,pelayan,pekerja kantoran bahkan dokter sekalipun bisa jadi
makan empuk dari artificial intelligence, lantas apa yang terjadi pada manusia dimasa depan nanti.
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Amazon sendiri sudah membuktikan dengan membuka amazonGo,toko bahan makanan yang
cukup ambil dan bayar via hp tanpa menggunakan kasir sedikit pun, kasir digerai ini sudah beripindah
ke dalam amazon app yang akan dibayar langsung melalui kartu kredit di amazon app.Lain dengan
Universitas Stanford,kampus disana sudah memiliki AI yang bisa mendeteksi X-ray untuk beberapa
gejala.Hanya dengan mengambil gambar X-ray dengan hp lalu upload dalam beberapa detik sudah bisa
mendapatkan hasil diagnosa,sudah dilakukan dua test bersama para dokter spesialis Radiologi dan bisa
dipastikan bahwa hasil akurasinya sama seperti dokter. Dari sini bisa dibuktikan bawah dokter sekalipun
sudah bisa digantikan denga mesin.
C.2.1.POSITIF DAN NEGATIF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Perubahan terjadi karna adanya kebutuhan atau kepentingan yang memaksa sesuatu itu harus
berubah jadi selalu dan pasti perubahan akan menghasilkan dampak positif dan negatif.
Dampak Positif :
•
•
•
•
•

Menyederhanakan kasus yang kompleks
Efeisien
Meningkatkan produktivitas kerja
Memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan
Meng-arsipkan pengetahuan sorang pakat tanpa batas

Dampak Negatif
•
•
•
•

Otomatisasi menghapuskan lapangan pekerjaan
Turunnya ekonomi perlahan
Tidak dapat diprediksi
Bisa menjadi mesin pembunuh masal

C.3.PERTAMBANGAN MENGHADAPI KEMAJUAN TEKNOLOGI
Pertambangan merupakan sektor utama yang sangat memerlukan otimatisasi,karna resiko kerja
dalam pertambangan sangat tinggi ketimbang sektor yang lain,belum lagi alam yang sangat susah
ditebak pertambangan akan sangat terbantu akan hadirnya otomatisasi produksi karna bisa bekerja
penuh 24 jam dengan biaya rendah tanpa perlu berganti shift kerja.Tambang sendiri sebenarnya sangat
peka dan selalu bergerak cepat dalam mengaplikasi kan tekonologi yang seperti yang ada di papua
Indonesia, teknologi dalam pengoprasian industri tambang di papua sudah sangat maju dibanding
perusahaan tambang lainya di Indonesia.
otomatisasi ini merupakan kekhawatiran besar bagi banyak tenaga kerja indonesia yang bahkan
belum merata disemua sisi,sedangkan tambang di era ini sudah mencapai masa keemasanya,yang artinya
sektor pertambangan mau tidak mau harus bisa membantu menyerap Sumber Daya Manusia yang ada
di Indonesia.Masalah ini sudah berlarut-larut menjadi maslah utama yang ada di Indonesia,bukan hanya
tugas pemerintah untuk mencari solusi dari masalah yang tujuan sebenarnya untuk mensejahterakan
masyarakatitu sendiri.Jika ditarik jauh pertambangan ada untuk menaikan perekonomian indonesia
bukan hanya terfokus para pekerja tapi juga harus bisa menyerap banyak dari Sumber daya yang ada di
Indonesia
Delima ini memang belum terasa,tapi dalam beberapa tahun kedepan ini pasti akan menjadi
polemik yang pilihanya berada disisi masyarakat atau teknologi.dari saya sendiri sebenarnya berharap
pertambangan di Indonesia bisa tetap lurus pada tujuan utamanya yaitu memajukan perekonomian
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rakyat Indonesia dengan berdiri berada dibelakang masyarakat dengan mengambil jalan tengah dari
setiap kondisi yang ada. Karna pasti ada jalan tengah yang bisa diambil dari dua pilihan tersebut.
C.4.SUMBER DAYA MANUSIA MENGHADAPI MASA TRANSISI
Tenaga kerja yang ada di Indonesia sebenarnya tidak kalah hebat dengan tenaga kerja yang lain
tapi kebiasaan mayoritas tenaga kerja yang ada di Indonesia selalu menunggu kesempatan yang ada
bukan menyiapkan diri untuk menerima kesempatan,tapi terlalu terlena dan hanya bisa mengeluh kepada
pemerintah yang sudah kewalahan menghadapi masalah yang itu-itu saja.Dengan ledakan jumlah
penduduk dan sedikitnya serapan tenaga kerja setiap tahun membuat banyak dari sumber daya manusia
yang ada di Indonesia tersia-siakan.
Jadi apa yang harus dilakukan sumber daya manusia di Indonesia untuk bisa terplih menjadi
orang yang menerima kesempatan,sebenarnya jika cukup jeli masih banyak celah yang ada untuk tenaga
kerja Indonesia sisipi.Tapi,untuk yang utamanya pasti harus memperbaiki kualitas individu terlebih
dahulu,sisanya tinggal bagaimana jelinya kita untuk mencari celah itu kunci utamanya sebenarnya ada
pada diri kita sendiri kalau cukup jeli dan berani ambil resiko yang ada karna setiap langkah yang kita
coba merupakan pembelajaran yang akan membangun individu menjadi lebih baik lagi
Zaman ini informasi adalah harta yang hampir sama dengan emas,menambah informasi
merupakan aset yang sangat menetukan bagi setiap individu,karna dengan bertambahnya wawasan
informasi kita bisa tau lebih cepat dan bisa memprediksi apa yang ada di depan,jadi mulai biasakan diri
untuk selalu cepat menerima informasi dan sigap untuk mencari masalah yang ada,karna masalah akan
selalu manjadi alasan kenapa tenaga kerja itu diserap.Softskill juga merupakan faktor sampingan yang
bisa menentukan.Sisanya hal yang paling mudah tapi merupakan kunci adalah pola pikir.Pola pikir yang
kritis akan sangat mudah selamat dari masalah yang ada,karna berfikir kritis merupakan dasar dari segala
ilmu
C.5. FAKTA LAPANGAN
Tahun 2018 CEO dari Tesla,Elon Musk sudah mempraktekan otomatisasi di perusahaan Tesla
miliknya,tapi hal yang mengejutkan Elon Musk sendiri adalah bukannya mempercepat proses produksi
tapi malah memperlambat laju produksi.Masalah utamanya adalah otomatisisasi berlebihan,bisa
dipahami bahwa otomatisasi dengan AI masih menjadi ancaman besar yang semu,semua bukti yang ada
terpatahkan dengan alasan yang merupakan tujuan utama.Karna dimasa ini mesin masih sangat
kompleks untuk ditanamkan banyak teknologi sekaligus.dan masih banyak alasan mesin masih sangat
jauh kata layak untuk bisa berdiri sendiri
Elon Musk sendiri,orang yang sangat bersahabat dengan teknologi masih tidak bisa
mengaplikasikanya,bahkan perusahaanya raksasa ini hampir jatuh karna kemampuan mesin yang ada
masih belum layak untuk di otomatisasi.bahkan dirinya harus tidur di atas sofa di dalam pabrik
Tesla.mau tidak mau para pekerja bidang lain di perusahaan Tesla harus turun tangan dan kerja secara
shift di pabrik Tesla model 3
Di sektor pertambangan pun kemungkinan untuk mengautomatisasi segala produksi peluangnya
bisa dua kali lebih kecil ketimbang perusahan lain,karna tambang berhubungan langsung dengan alam
yang sulit diprediksi dan jika dicampurkan lagi dengan artificial intelligence yang bahkan ilmuwan
terhebat sekalipun belum bisa memprediksi gerak-geriknya, yang awalnya bertujuan untuk
memanfaatkan potensi bahan galian bisa saja menjadi malapetaka buat pemangku kepentingan
Belum lagi berhadapan dengan Delima yang ada dimana perusahaan tambang harus menentukan
untuk memilih masyarakat terserap atau mengautomatisasi segala produksinya,pemerintah sebisanya
mendapatkan jalan tengah untuk masyarakat bisa terserap untuk kepentingan perekonomian
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indonesia.tapi sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa mendapatkan jawaban dari
masalah yang pelan tapi pasti melanda sektor pertambangan indonesia
Tapi ini merupakan secerecah kabar baik untuk sumber daya manusia karna di masa yang
secangih ini masih ada kesempataan emas yang tersisa. Sebenarnya pola yang dimiliki artificial
intelligence tak sedikit pun berbeda dengan yang manusia miliki, bahkan manusia memiliki kelebihan
yang artificial intelligence tak miliki yaitu kita bisa belajar apa saja tanpa memprogram ulang mesin
yang kita miliki ,sedangkan artificial intelligence harus diprogam ulang untuk bisa mempelajari hal yang
baru.
Dari kelemahan tersebut sudah diberikan sedikit celah buat para tenaga kerja muda Indonesia
untuk mencari jawaban dari masalah ini,dari celah ini pasti bisa diperlebar dan menjadikannya
kesempatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia.Sisanya bisa menjadi parameter
untuk mengukur seberapa layaknya Sumber Daya Manusia yang ada di indonesia bisa bersaing
Disisi pemerintahan sendiri sebenarnya tak mau kalah dengan negara lain yang sudah bisa
menggunakan kemajuan dari AI,Pak Jokowi sendiri sudah meminta tansportasi di ibu kota baru bisa
menggunakan kemampuan AI, tak berhenti disitu,Pak Jokowi juga meminta pertahanan menggunakan
kemampuan AI .Berkali-kali sudah disinggung merupakan tindakan nyata pemerintah untuk
berikeinginan menggunakan kemampuan kecerasan buatan
D. KESIMPULAN
Sumber daya manusia tak akan pernah kalah terhadap mesin sudah terbukti dengan apa yang
dilakukan Elon Musk,semua wacana yang ada masih saja menjadi ancaman besar semu yang belum
terlalu mengancam ,bahkan untuk AI sendiri sudah ada yang dicalonkan menjadi pemimpimpin sebuah
negara, tapi kembali lagi robot tidak belum bisa bergerak dan berfikir sefleksibel dengan kepemilikan
yang langsung diberikan oleh sang Pencipta kedalam manusia.keberlangsungan Sumber daya manusia
dengan kehebatan SDM yang Indonesia miliki pasti akan tetap bisa bersaing melawan mesin yang masih
harus diprogram lagi supaya bisa berjalan tapi SDM yang hanya menunggu kesempatan tanpa memiki
persiapan yang matang pasti akan kalah dengan SDM lain dengan kualitas yang lebih hebat.
Tapi jangan pernah lupa bahwa di percepatan perkembangan teknologi setiap tahun selalu
konstan bahkan mungkin bisa lebih cepat,saya sendiri berharap makalah ini bisa relevan untuk waktu
yang lama ,pasalnya jika hanya 1 tahun atau mungkin 6 bulan bisa dipastikan bahwa kecepatan
perkembangan teknologi sudah menemukan masa emasnya.dan merupakan hal yang pasti bawa di tahun
2045 apa yang dilakukan oleh Elon Musk ditahun 2018 sudah terwujud dengan kelajuan produksi yang
jauh melambung tinggi dari ekspektasi,sudah pasti SDM terbaik sekalipun bisa saja hanya jadi titel yang
bahkan kegunaanya tidak ada Perang manusia melawan mesin ini hanya bagian awal permulaan
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https://www.youtube.com/watch?v=bTtj05nw39c&lc=UgwtQwsBQDaJu8FjYCR4AaABAg.9D
_mju4aQJZ9D_oQLTc72R&ab_channel=AlgoritmaDataScienceSchool
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Cbs this morning,data diperoleh melalui situs internet:
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IQS Directory, data diperoleh melalui situs internet:
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https://www.youtube.com/watch?v=5XqUFTPqcMA&ab_channel=VincentRicardo
Diterbitkan pada tanggal 6 feb 2019,Diakses pada tanggal 14 september 2020
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Diterbitkan pada tanggal 23 juni 2019,Diakses pada tanggal 14 september 2020
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https://www.zenius.net/blog/21104/revolusi-industri-4-0
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