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Kami menyediakan layanan penelitian,
pengembangan, perekayasaan, pengkajian
dan penerapan teknologi di bidang batubara.
Kami memiliki konsentrasi yang tinggi untuk
menciptakan inovasi teknologi dalam
meningkatkan nilai tambah batubara.

Kelompok Pelaksana Penelitian

dan Pengembangan Batubara

Puslitbang tekMIRA

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara



LAYANAN

Kelompok Pelaksana Penelitian dan
Pengembangan Mineral atau KPPP Batubara
adalah salah satu divisi di Puslitbang tekMIRA
Kementerian ESDM, yang khusus bergerak di
bidang pengembangan dan pemanfaatan
batubara.

Kami membantu Anda menghasilkan beragam
produk turunan dari bahan baku batubara.
Selain jasa pendampingan, kami juga
menawarkan sejumlah unit mesin komersial
dan fasilitas untuk mendukung bisnis Anda.
Galeri produk dan fasilitas kami bisa anda
kunjungi di Sentra Pengolahan dan
Pemanfaatan Batubara di Palimanan Barat,
Cirebon, Jawa Barat.

Kami memberikan pelayanan yang optimal
dan terus berusaha menjadi mitra terbaik
Anda dalam melakukan penelitian, pengujian,
perencanaan, perancanagan, hingga
pendampingan pembuatan pabrik
percontohan.

Pembakaran Batubara

Tungku Siklon
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Murah, Hemat Biaya, Hasil Optimal

Sebagian besar batubara Indonesia berjenis
batubara muda yang bersifat mudah hancur
menjadi ukuran halus. Teknik pembakar siklon
sangat cocok untuk memanfaatkan jenis
batubara tersebut.
Tungku siklon adalah alat bakar berbentuk
silinder untuk membakar tepung batubara
berukuran -30 mesh atau -0,5 milimeter.
Caranya, batubara ditiupkan menyusur
dinding bagian dalam silinder siklon dengan
aliran seperti spiral yang menghasilkan tingkat
turbulensi yang tinggi.

Kemampuan
Menyediakan berbahan batubaraburner
sebagai sumber energi pada industri yang
menggunakan boiler, AMP, peleburan logam
nonferus seperti aluminium dan timah  Selain.
bahan bakar batubara, Cyclone Burner ini bisa
menggunakan bahan bakar biomassa tertentu
seperti serbuk gergaji dan ampas kina.

Pelanggan dapat menggunakan jasa sewa
energi melalui KSO ALR-Tekmira dengan skema
ESCO (Energy Service Company).

Keunggulan
• Hemat biaya bahan bakar sekitar

60–70% (Harga alat sesuai dengan
kapasitas dan penggunaan)

• Pembakaran batubara dan biomassa
serbuk gergaji dengan komposisi
25%:75% menghasilkan e�siensi energi
sekitar 50–69%, mendekati e�sensi
pembakaran gas

• Pembakaran sempurna, tidak ada emisi
cenosphere atau asap, residu C dalam
bottom ash kecil

• Excess air dan �y ash keluar cerobong
minimum, tidak perlu danscrubber
cyclone separator

• dalam ruang bakar, tahanLining quartz
1725°C, mengandung sensible heat
besar, daya simpan panas besar, dan
penyalaan burner tanpa start up burner

Portofolio dan Penghargaan
Kerjasama operasional : PT Aneka Logam
Uji coba pengeringan teh berbahan
bakar ranting teh : PTPN VIII
Demo plant di industri tekstil, AMP, dan
smelter logam
RISTEK MEDCO ENERGI AWARD 2007
oleh Wakil Presiden usuf KallaJ
100 Inovasi Indonesia 2008 Keme isteknr
oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono
Anugrah Ristek Teknologi Inovatif 2010
oleh Wakil Presiden Budiono
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018
Kementerian PANRB

Tungku Siklon
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Gasi�kasi Mini merupakan teknologi asli
buatan Puslitbang tekMIRA yang berfungsi
sebagai alat konversi batubara atau biomassa
menjadi bahan bakar gas melalui gasi�er. Alat
ini sangat cocok digunakan oleh industri kecil
atau usaha kecil menengah padat energi.

Keunggulan

Pengoperasian mudah
Ramah lingkungan
Penghematan bahan bakar bisa mencapai
20 - 50% dibandingkan bahan bakar
konsensional (BBM dan LPG)
Sangat tepat untuk industri berbasis
pertanian sebagai mesin pengering hasil
pertanian dan pupuk organik, industri
pengeringan ikan, peleburan logam non
fero, dan industri lainnya yang
menggunakan boiler.
Dapat diintegrasikan pada berbagai
pemanfaatan seperti internal dan eksternal
combustion

Penghargaan

105 KARYA INOVASI INDONESIA paling
prospektif tahun 2013 oleh Business
Innovation Center (BIC) dan Kemenristek RI
APRESIASI INNOVATOR 20 KARYA
UNGGULAN TEKNOLOGI ANAK BANGSA
oleh Kemenko Maritim
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun
2017 oleh Kementerian PANRB

Gasifikasi Mini

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara



Gasifikasi Batubara

Pembakaran batubara menyumbang sekitar
40% dari emisi karbon dioksida secara global.
Salah satu upaya untuk mengurangi hal
tersebut adalah dengan melakukan gasi�kasi
pada sektor pembangkit listrik. Teknologi
gasi�kasi menghasilkan emisi SOx dan NOx
yang relatif lebih rendah dibanding
pembakaran pada pembangkit listrik
konvensional.

Kami memiliki dua tipe reaktor gasi�kasi
batubara yaitu gasi�er �xed bed yang telah
dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah
coal tar dan air phenol, serta gasi�er �uidized
bed pada skala percontohan.

Gasifier Fluidized Bed

Kami memiliki Gasi�er Fluidized Bed diameter
360 mm skala Process Development Unit
beserta rangkaian pemurnian dan pendingin
an produk gas.

Keunggulan

Tidak ada aglomerasi
Proses gasi�kasi stabil untuk batubara
kalori rendah
Kandungan ter pada gas sangat kecil
Tidak perlu katalis
Beroperasi di suhu rendah dan tekanan
atmosferik

Gasifier Fixed Bed

Unit Gasi�kasi batubara untuk PLTBG
dengan coal gas engine
Unit Gasi�kasi batubara untuk PLTD dual
fuel
Gasi�kasi batubara untuk pembakaran
langsung
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Coal Drying

Teknologi ini meningkatkan kualitas batubara
dengan cara menurunkan kandungan kadar
air, sehingga harga jualnya menjadi lebih baik.
Coal Drying yang kami kembangkan memiliki
keunggulan mudah dioperasikan dan terbukti
menurunkan kadar air hingga 50% pada
batubara lignit.

Teknologi yang dikembangkan tekMIRA adalah
pengeringan dengan proses evaporasi secara
langsung menggunakan .rotary dryer
Pengeringan dilakukan tanpa proses coating
atau penambahan aditif. Keunggulannya
menghasilkan produk samping yang dapat
dimanfaatkan berupa pupuk magnesium
amonium sulfat.
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Fine Coal to Briquette

Kami mampu mengolah batubara halus atau
�ne coal menjadi briket. Kami memberikan
jaminan keandalan teknologi dengan adanya
fasilitas pabrik percontohan berkapasitas 5 ton
per jam.
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Sektor pembangkit listrik sangat bergantung
pada jaminan pasokan batubara dengan
spesi�kasi yang sudah ditentukan. Namun
pada praktiknya, terdapat banyak faktor yang
terkadang menyebabkan pasokan batubara
tidak sesuai dengan kriteria pembangkit.
Dalam kondisi demikian, metode
pencampuran batubara menjadi jalan keluar
untuk mengatasi masalah tersebut.

Kami dapat membantu Anda untuk
menentukan teknik pencampuran yang tepat
dan ekonomis. Dengan dibekali peralatan
andal untuk simulasi dan ,crushing blending
kami mampu menjadi mitra Anda dalam
mencari solusi dari tantangan keberagaman
spesi�kasi batubara.

Kami memiliki unit fasilitas pengeringan
batubara yang dikembangkan bersama Kobe
Steel, Ltd., Jepang. Fasilitas yang terletak di
Sentra Pengolahan Batubara tekMIRA
Palimanan, Jawa Barat ini, mampu
menghasilkan batubara dengan kestabilan
total moisture mencapai 7%, dan mampu
meningkatkan batubara 3000 – 5000 kcal
menjadi 6000-6.800 kcal melalui penurunan
kadar air. Kapasitas fasilitas kami sekitarinput
5  ton per hari.  Produk yang dihasilkan
berupa serbuk atau briket.

Upgraded Brown Coal

Coal Blending

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara

COAL BLENDING



Carbon Raiser

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara

Carbon raiser dikenal sebagai gas calcined
anthracite coal (GCA) atau batubara antrasit
terkalsinasi. Saat ini, carbon raiser dibutuhkan
sebagai aditif karbon oleh industri peleburan
baja, metalurgi, kimia, listrik, dan sebagainya.
Kami memiliki fasilitas 2 unit rotary kiln
ber 6 per , yangkapasitas 2,5 ton dan ton hari
menghasilkan produk dengan nilai �x carbon
80%.

Spesifikasi Karbon Raiser
Batubara

Air



Sejauh ini, kebutuhan kokas pengecoran di
dalam negeri cukup besar, mencapai sekitar
500 ribu ton per tahun, yang seluruhnya
dipenuhi dari pasar impor. Padahal secara
bahan baku dan energi, Indonesia memiliki
peluang untuk mengembangkan sendiri.
Untuk itu, kami mengembangkan fasilitas
pembuatan kokas pengecoran berbahan baku
batubara untuk menjawab permasalahan
tersebut. Kami memiliki fasilitas yang dapat
dioperasikan secara konsisten dengan sistem
produksi yang sederhana.

Kokas Pengecoran

Peluang Keekonomian

Nilai produk kokas dihitung dengan asumsi,
jika kapasitas produksi kokas sebanyak 3000
ton per tahun, maka biaya operasionalnya
mencapai Rp 2,5 juta per ton. Investasi yang
dibutuhkan berkisar Rp 14 miliar dengan pay
back period selama 3 tahun. Biaya
pengendalian mutu diperhitungkan sebagai
salah satu elemen penting dalam perhitungan
agar kualitas produk mampu bersaing.

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara



Di Indonesia, peluang pengembangan
batubara menjadi karbon aktif sangat
menjanjikan. Sebab sebagian besar
pemenuhan karbon aktif domestik masih
mengandalkan impor, sementara secara bahan
baku Indonesia memiliki ketersediaan yang
melimpah. Kami siap bekerjasama dengan
Anda untuk bersama-sama menangkap
peluang pengembangan karbon aktif.

Karbon aktif dan
Pembuatan Arang

Pengembangan Batubara dan Pemanfaatan Batubara

Kami memiliki dua unit denganrotary kiln
kapasitas 1 ton dan 3 ton produk per hari.
Peralatan ini dapat digunakan untuk
memproduksi karbon aktif, carbon raiser, dan
semikokas. Selain mampu menyerap bahan
baku dari batubara, peralatan kami juga
mampu membuat karbon aktif dari
tempurung kelapa.



Kami menyediakan teknologi Coal Water Fuel
(CWF) atau Coal Water Mixture (CWM) untuk
meringankan beban biaya transportasi
batubara. Keduanya diproses dengan cara
mencampur batubara halus dan air, sehingga
membentuk suspensi kental yang homogen
selama masa penyimpanan, pengangkutan
dan pembakaran.

Keuntungan dari teknologi di antaranya
memiliki metode penanganan yang sama
dengan minyak berat, dan memngurangi risiko
bahaya penyalaan spontan, peledakan dan
kepulan debu, dapat digunakan langsung
sebagai bahan bakar dan boiler sebagaimana
minyak berat.

Coal Water Fuel atau Coal Water Mixture
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Batubara diperkirakan masih akan menjadi
sumber energi utama di dunia hingga puluhan
tahun mendatang, khususnya di sektor
permbangkit listrik. Berbagai terobosan dan
inovasi telah diciptakan untuk mengatasi
dampak dari sistem pembakaran batubara
pada pembangkit, yaitu soal abu terbang atau
fly ash buttom ashdan abu dasar atau .

Kami dapat membantu Anda untuk
menciptakan nilai tambah dari danfly ash
buttom ash, yang bisa diolah menjadi bahan
konstruksi dan infrastruktur, hingga mencari
kandungan logam berharga yang ada di
dalamnya.

Pemanfaatan Fly Ash
Dan Bottom Ash

Karakterisasi
Analisis tekno ekonomi
Konsultan peralatan
Perizinan pemanfaatan

Layanan
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Pirolisis

Di Indonesia, batubara adalah sumber daya
alam yang ketersediannya lebih melimpah
dibandingkan dengan minyak bumi dan gas
alam. Meski demikian, pemanfaatannya masih
difokuskan pada bidang energi dan jarang
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri
kimia.

Pirolisis bisa menjadi salah satu proses untuk
meningkatkan e�siensi batubara dengan
menghasilkan berbagai produk yang bernilai
guna lebih baik.  Pirolisis batubara mampu
mengubah batubara menjadi produk padat,
cair, dan gas melalui proses dekomposisi
termal pada kondisi udara terbatas.

Pilling Test

Pemantauan suhu tumpukan batubara pada
bagian dalam dan permukaan hingga volume
60 ton.

Layanan

Uji swabakar skala laboratorium Thermo
Gravimetry Analysis - Differential Thermal
Analysis (TGA-DTA) dan Cross Point
Temperatur (CPT).

Uji swabakar di stockpile dan tongkang
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Coal tar pitch (CTP) adalah residu hasil distilasi
tar sebagai produk samping dari proses
pirolisis, seperti proses pembuatan kokas dan
gasi�kasi. Kombinasi sifat kelengketan dan
kadar karbon tinggi, membuatnya sangat ideal
sebagai material perekat dan pembuatan
elektroda smelter. Produk destilat dari ter juga
dapat digunakan sebagai bahan baku industri
farmasi dan pewarna dengan pengolahan
lebih lanjut. Kami dapat membantu Anda
mengolah coal tar pitch yang tergolong
sebagai produk sisa menjadi sesuatu yang
bernilai.

Fix carbon tinggi 91-95 w.t.
Molecular weight tinggi >1000
Viskositas tinggi

Coal Tar Pitch
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PORTOFOLIO

PLTU NAGAN JAYA

PLTU JERANJANG

Kobe Steel, Ltd., Jepang.

PT Arutmin

PT Bukit Asam

JGC Corp., Jepang

PT WHW

PT Perusahaan Listrik Negara

PT Aalborg

PT Metrik

PT Pesona Khatulistiwa Nusantara

KIER, Korea

PT Aneka Logam Raya

PT Perkebunan Nusantara VIII

PT Minarak

PT Uvision Daehyup Indo

CV Prima Kreasi Pratama

Politeknik Negeri Samarinda

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

PT Pertamina (Persero)

PLTU Jeranjang

PLTU Nagan Raya

PT Kaltim Prima Coal

PT Home System Indonesia

PT Korea Coconut Indonesia (K Coin)

PT Piccast Inovasi Prima

PT Mega Bara Sentosa

PT Indonesia Asahan Alumunium

PT Piccast Inovasi Prima

PT Indominco Mandiri

PT LOGAM JAYA

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 623, Bandung 40211
Phone/Fax: (+62) 226030483
WhatsApp: (+62) 8112312623

Email: info.tekmira@esdm.go.id
www.tekmira.esdm.go.id


