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Kemajuan teknologi dalam sektor pertambangan semakin dilirik di kalangan
masyarakat. Salah satu kemajuan dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak besar
bagi kehidupan manusia adalah kemajuan teknologi digital. Teknologi digital merupakan suatu
alat yang tidak menggunakan tenaga manusia secara manual, melainkan menggunakan sistem
pengoperasian yang otomatis dengan komputerisasi. Salah satu contohnya adalah PT Petrosea
Tbk sebagai perusahaan kontraktor pertambangan yang sukses menerapkan digitalisasi
pertambangan. Terbukti pada tahun 2019, PT Petrosea Tbk diseleksi oleh World Economic
Forum ke dalam Global Lighthouse Network karena berhasil dalam pengimplementasian
teknologi pada Revolusi Industri 4.0. Inovasi-inovasi dalam kemajuan teknologi digital di
sektor pertambangan juga dapat meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh terhadap
cashflow perusahaan. (Sari, 2020). Contoh lain dari kemajuan teknologi dalam sektor
pertambangan adalah penggunaan metode implementasi bottom air deck untuk membuat
perangkap energi dan mengurangi energi terbuang secara vertikal. Bottom air deck merupakan
salah satu strategi untuk dapat menambah kedalaman lubang drill tanpa menambah penggunaan
bahan peledak yang digunakan. (Sadiq, 2021). Melampaui aspek keamanan dan produktivitas,
ada harapan bahwa kemajuan teknologi yang terjadi dapat membantu mengatasi permasalahan
yang terjadi di sektor pertambangan.
Kebutuhan akan bahan mineral dalam kehidupan manusia terus mengalami
peningkatan seiring berjalannya waktu. Hal itu menyebabkan permintaan terhadap pasokan
bahan mineral juga mengalami peningkatan dan harus segera diantisipasi. Untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batu bara, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) menyempurnakan kebijakan tambang mineral dan batu bara
sebagai gambaran atas arah pengelolaan mineral dan batu bara. Kebijakan-kebijakan dalam
sektor pertambangan mineral dan batu bara dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan

ketahanan industri nasional berbasis mineral dan batu bara. Salah satu kebijakan tersebut
adalah kebijakan investasi mineral dan batu bara.
Sektor pertambangan termasuk kedalam salah satu sektor ekonomi di Indonesia yang
memerlukan investasi dalam jumlah yang cukup besar. (Rosyid, 2020). Jika dilihat dalam
jangka yang panjang, arah kebijakan pertambangan mineral dan batu bara diarahkan dengan
tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk pertambangan dan menguatkan
kemampuan teknologi. Tentu ada hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan mineral
dan batu bara, diantaranya adalah larangan ekspor mineral mentah. Larangan tersebut
mendorong terjadinya kekurangan pasokan nikel sebagai bahan baku stainless steel. Arah
kebijakan mineral dan batu bara di Indonesia dapat terlaksana dengan baik jika terciptanya
persiapan yang matang. Selain itu kebijakan tersebut harus didasarkan pada suatu konsep dan
strategi agar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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