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Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sumber daya alam
memberikan kontribusi terbesar senilai 104.108,80 milyar rupiah bagi penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) yang totalnya sebesar 298.204,20 milyar rupiah. Dengan jelas terlihat
bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu sektor terpenting bagi Indonesia mengingat
produksi sumber daya alam tidak lepas dari kegiatan pertambangan. Kontribusi substansial
sektor pertambangan erat kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) dalam bidang pertambangan. Kemajuan teknologi memungkinkan kegiatan
penambangan dilakukan dengan lebih aman dan efisien.
Dari segi keamanan, keberadaan teknologi Robotic Total Station (RTS) dapat membantu
insinyur pertambangan memantau kestabilan lereng di daerah pertambangan. Informasi
pergeseran lereng yang diperoleh dari RTS kemudian dapat diteruskan kepada seluruh individu
yang berada di daerah sekitar (Wardani, P.,&Munthaha,Z., 2020). Teknologi ini
memungkinkan dilakukannya mitigasi bencana seperti longsor di daerah sekitar lereng
pertambangan. Kemajuan teknologi juga memungkinkan pemeriksaan pengaruh peledakan
terhadap kestabilan terowongan bawah tanah dengan bantuan aplikasi RS2 (Jasipto, et al.,
2020). Aplikasi teknologi ini sangat bermanfaat untuk menjamin keselamatan dalam operasi
penambangan bawah tanah yang banyak melibatkan kegiatan peledakan dan konstruksi
terowongan. Kehadiran teknologi juga berperan besar berkenaan dengan peningkatan efisiensi
aktivitas pertambangan. Sebagai contoh, implementasi Bottom Air Deck dan Trial Expand
Pattern terbukti dapat meningkatkan optimalisasi pemakaian bahan peledak dalam aktivitas
peledakan (Sadiq, 2021).
Apabila dibandingkan dengan tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto yang merupakan
salah satu tambang pertama di Indonesia (pada awal operasi tambang tersebut masih bernama
Hindia Belanda), pertambangan di Indonesia saat ini jelas sudah mengalami banyak kemajuan.
Persoalan yang menjadi menarik untuk dibahas adalah akan seperti apa kondisi pertambangan
Indonesia di masa depan apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Pemanasan global sedang menjadi isu yang ramai diperbincangkan masyarakat internasional.
Banjir besar di Jerman beberapa waktu lalu serta kebakaran hebat di Yunani dan Negara Bagian
California di Amerika Serikat disinyalir merupakan dampak dari pemanasan global. Berbagai
negara tengah melakukan berbagai upaya guna menekan laju pemanasan global. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan adalah pemberlakuan kebijakan tertentu.
Ada dua kebijakan yang dinilai dapat menjaga emisi CO2 dalam batas carbon budget.
Kebijakan pertama adalah pengadaan pajak karbon dengan pemberian subsidi pada riset dalam
bidang energi terbarukan. Kebijakan kedua adalah penerapan pajak karbon yang lebih rendah
dengan menghilangkan subsidi terhadap bahan bakar fosil. (Zeppini & van den Bergh, 2020)
Negara Indonesia juga berperan dalam memerangi pemanasan global dengan menetapkan
undang undang (UU) yang sejalan dengan kedua kebijakan tersebut. Salah satu contohnya
adalah pada Pasal 112 ayat (2) UU No. 11 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 42 tahun

2009. Menurut UU yang baru, batu bara tidak lagi termasuk barang tambang yang tidak
dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Kebijakan pertambangan Indonesia juga menunjukkan dukungan terhadap adanya hilirisasi.
UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan UU No. 4 tahun 2009 mengatur jangka waktu operasi
produksi pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau
permurnian adalah selama 30 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan selama 10 tahun setiap
perpanjangan. Jangka waktu ini lebih panjang dibandingkan jangka waktu 20 tahun dengan
maksimal dua kali perpanjangan masing masing 10 tahun untuk pertambangan mineral logam
yang tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian.
Pelaksanaan hilirisasi menjadi sangat penting di era transisi menuju energi terbarukan karena
adanya cebakan nikel-kobalt laterit yang tersebar di bagian timur Indonesia. Apabila cebakan
tersebut dimanfaatkan dengan maksimal, Indonesia dapat menyediakan kebutuhan kobalt dunia
yang terus meningkat signifikan seiring peningkatan permintaan industri mobil listrik (Anbiyak
& Cahyaningrum, 2020). Bahkan saat ini, Indonesia sudah terbukti bisa menyediakan baterai
mobil listrik lewat hilirisasi nikel yang dilakukan oleh Indonesia Morowali Industrial Park
(IMIP).
Di tengah dunia yang kelak akan bergantung pada sumber daya terbarukan untuk memenuhi
kebutuhan energinya, Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu negara pemasok yang
amat penting. Kemajuan teknologi pertambangan yang terus terjadi diiringi implementasi
kebijakan yang perlahan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan mendukung hilirisasi
dapat mewujudkan pertambangan Indonesia yang lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan.
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