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INVASI TEKNOLOGI DIGITAL PADA SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA
Revolusi industri 4.0 sebagai salah satu milestone kemajuan teknologi tampaknya bukan lagi
hanya sekedar cerita isapan jempol belaka, atau angan yang masih jauh di depan mata.
Transformasi era digital dalam bidang teknologi tampaknya mampu membuat efisiensi dalam
berbagai sektor perindustrian meningkat, yaitu melalui konsep yang dikenal oleh para praktisi
industri sebagai “otomatisasi mesin”. Tak terkecuali industri pertambangan Indonesia,
munculnya pilihan untuk menggunakan teknologi canggih tersebut juga membuat industri ini
tertarik untuk meliriknya sebagai alternatif, atau mungkin bahkan, sebagai moda utama
keberjalanan industri ini ke depannya. Lantas, apakah revolusi industri 4.0 dapat mengubah
keberjalanan industri ini secara besar-besaran?
“Data, data, data!”. Ketiga kata tersebut mungkin secara subjektif merupakan kata
kunci dari industri 4.0. Keberadaan data dalam jumlah besar terkait berbagai aktivitas industri
pertambangan, sebagai hasil akumulasi dari kegiatan-kegiatan terkait pada masa lampau,
diklaim dapat menghasilkan banyak benefit bagi industri ini jika data tersebut dapat diolah
dan dimanfaatkan dengan metode yang tepat. Dilansir dari aptika.kominfo.go.id, terdapat
beberapa teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan industri siap digital 4.0,
yaitu Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, dan
Addictive Manufacturing. Dari kelima pilar tersebut, salah satu teknologi yang cukup banyak
bergelut dengan data dan mulai dilirik oleh industri pertambangan adalah AI.
AI adalah ilmu sains dan teknik dalam pembuatan mesin-mesin pintar, khususnya yang
berupa program-program komputer. Jika digambarkan dalam suatu diagram Venn, AI dapat
dipandang sebagai sebuah “himpunan semesta”, dengan salah satu himpunan bagiannya yang
terkenal bernama machine learning (ML). ML sendiri dapat diilustrasikan sebagai berikut:
“sebuah komputer dikatakan belajar dari pengalaman E untuk mengerjakan suatu tugas T
dengan performa pengerjaan yang diukur dengan P, jika nilai P untuk mengerjakan T
meningkat seiring dengan bertambahnya E.”. Dengan kata lain, jika diberikan data dalam
jumlah yang cukup (dan disertai dengan suatu algoritma yang tepat), mesin dapat “belajar
secara mandiri” untuk mengerjakan suatu tugas spesifik secara otomatis dengan tingkat
keberhasilan yang tinggi. Sebagai contoh, dalam bidang geomekanika, salah satu
implementasi sederhana dari teknologi ini adalah pemanfaatan metode regresi logistik untuk
dapat memprediksi risiko rockburst (suatu fenomena ketidakmantapan batuan) jangka pendek
secara otomatis (Wattimena, 2021). Regresi logistik sendiri merupakan salah satu jenis
metode ML dengan algoritma “pembelajaran supervisi”, dimana tiap datum pada data yang
diberikan kepada mesin tersusun atas satu atau lebih nilai variabel prediktor X dan satu nilai
variabel respons Y. Selain itu, dalam bidang eksplorasi mineral, metode ML juga dapat
digunakan untuk mengotomatisasi development dari pemodelan sebuah sumberdaya mineral
(Oliver & Willingham, 2016). Di sini, salah satu dari sekian algoritma ML yang dipakai
adalah “pembelajaran tanpa supervisi”, dimana data yang diberikan pada mesin tidak punya
nilai Y dan tugas dari mesin adalah melakukan pengelompokkan (clustering) terhadap data.
Dan, ada juga implementasi teknologi IoT pada bidang geoteknik yang ditujukan untuk
memantau lereng tambang menggunakan perangkat mobile (Wardani & Munthaha, 2021).
Pada intinya, pada aplikasi ML, mesin harus diberikan “bahan pelajaran” berupa data-data
aktual terkait yang ada di lapangan terlebih dahulu, sehingga nantinya jika mesin sudah
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“belajar”, maka mesin tersebut dapat secara otomatis memprediksi hal-hal sesuai dengan
yang dipelajarinya dari data berdasarkan model prediksi yang terbentuk oleh metode ML
yang kita gunakan. Dengan demikian, jargon yang diucapkan Mark Cuban-seorang investor
miliarder asal Amerika-yang berbunyi: “…data is the new gold…” tampaknya sangat relevan
di era ini, bukan?
Dengan melihat fenomena merebaknya teknologi berbasis data ke sektor pertambangan
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tentunya pemerintah kita pun tak tinggal diam dalam
menyikapinya. Terdapat beberapa kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Yang pertama,
sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2020 pasal 87A tentang Perubahan Atas UU
No. 4 Tahun 2009, dituliskan bahwa menteri wajib menyediakan data dan informasi
pertambangan yang berguna untuk, diantaranya: 1) mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan 2) melakukan alih teknologi pertambangan. Alih teknologi sendiri menurut UU
No. 11 Tahun 2019 didefinisikan sebagai (secara lebih singkat) “pengalihan kemampuan
memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dengan demikian, penulis
menginterpretasikan isi UU No.3 Tahun 2020 tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah
melalui menteri untuk dapat mengakomodasi kebutuhan data dan informasi yang diperlukan
perusahaan tambang agar dapat mengembangkan IPTEK, atau bahkan melakukan alih
teknologi dari teknologi tambang konvensional ke teknologi yang lebih canggih. Kemudian,
yang kedua, dalam upaya menggenjot digitalisasi pertambangan, pemerintah juga melalui
kementrian ESDM telah meluncurkan sebuah aplikasi daring bernama MVP pada 2019 silam
yang sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi daring lainnya yang sudah lebih dulu dibuat,
seperti MOMS, MODI, dan e-PNBP (Pribadi, 2019). Aplikasi MVP ini bertujuan untuk
meningkatkan optimalisasi pengawasan kegiatan pertambangan pada tiap perusahaan
tambang di Indonesia, khususnya dalam hal pemasaran batubara. Menurut penulis, langkah
yang diambil pemerintah ini adalah bentuk pembiasaan bagi perusahaan-perusahaan tersebut
untuk dapat mendigitalkan dokumen produksi tambang mereka (RKAB) secara formal.
Terakhir, proses digitalisasi teknologi tambang tidaklah semudah yang dibayangkan.
Masih banyak halangan dan rintangan yang harus dilewati untuk menyempurnakan proses
tersebut, seperti kurangnya pemahaman terkait teknologi digital pada praktisi industri
tambang, keterbatasan peralatan teknologi, keterbatasan jumlah dan kualitas data, dan lainlain. Namun, bagaimanapun juga, pemerintah dan kaum industri harus mau bersatu untuk
bergerak bersama memasuki era industri 4.0 yang tak terelakkan ini. Jika tidak, maka gelar
konvensional akan tetap melekat pada industri ekstraksi ini.
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