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Kelompok Pelaksana
Penelitian dan Pengembangan Mineral

Kami menawarkan berbagai solusi untuk seluruh sektor yang memiliki
mata rantai pemrosesan mineral, khususnya industri pertambangan dan
ekstraksi mineral. Kami melayani pengujian karakterisasi mineral,
pengujian metalurgi, penerapan teknologi, studi kelayakan,
pemanfaatan produk samping, pemecahan masalah pabrik, dan
penelitian mineral yang berpusat di laboratorium Bandung, Jawa Barat.
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Kelompok Pelaksana Penelitian dan

Pengembangan Mineral atau KPPP Mineral

adalah salah satu divisi di Puslitbang tekMIRA

Kementerian ESDM, yang khusus bergerak di

bidang pemrosesan mineral.

KPPP Mineral membantu Anda memperoleh

solusi yang akurat dalam kegiatan pemrosesan

mineral, sehingga Anda dapat menentukan

perhitungan dan target bisnis secara tepat.

Didukung dengan tenaga peneliti dan fasilitas

yang mumpuni, kami memberikan pelayanan

yang optimal untuk proyek Anda. Kami terus

berusaha menjadi mitra terbaik Anda dalam

penelitian, pengujian, perencanaan, hingga

pendampingan pembuatan pabrik percontohan.

Kami Menyediakan

Test Work
Pengolahan dan Pemurnian mineral

Teknologi Mineral
Pembuatan pigmen titanium dioxide,
zirkonium, mangan sulfat, dan zinc oxide
Pembuatan luppen atau nugget bijih besi
laterit, bijih nikel laterit, konsentrat ilmenite,
residu bauksit
Ekstraksi logam tanah jarang gadolinium
oksida
Pencucian mineral atau rotary drum scrubber
(RDS)
Pemurnian anode slime
Pengolahan dan pemanfaatan residu bauksit
Unit Pengolahan Perlit
Pemanfaatan mineral hayati untuk pertanian

Solusi Smelter
Studi Kelayakan
Perancangan
Karakterisasi Mineral dan Uji Metalurgi
Solusi Permasalahan
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Layanan

Test Work dan Simulasi

Kominusi
Flotasi
Konsentrasi gravity (GRG, gravity

recoverable gold test)
Pemisahan magnetik
Pressure oxidation process (POX)
Sianidasi
Heap leaching
Atmospheric leaching
High pressure leaching
Solution purification (ion exchange dan

solvent extraction)
Electrowinning dan refining
Reduksi (iron reducibility test)
Direct reduction
Smelting
Galvanox test

Pabrik Percontohan (Pilot Plant)

Flotasi
Leaching
Purification
Electrowinning

Perluas margin, tingkatkan keuntungan, dan
kurangi risiko

Pengujian atau merupakan langkahtest work
awal yang menjadi pijakan untuk membaca
peluang dan tantangan dalam pengerjaan suatu
proyek. Kami memiliki fasilitas untuktest work
industri pengolahan dan pemurnian mineral
yang berkualitas, hemat biaya, andal, dan
melibatkan tim yang berpengalaman.
Kami menyelesaikan sampel dengan skala
proyek yang dapat disesuaikan, durasi
pengerjaan sesingkat mungkin, dan memberikan
hasil terbaik. Untuk memastikan tahap
selanjutnya, kami menyediakan sejumlah fasilitas
pabrik percontohan atau pilot plant.

Test Work

Test Work



Pabrik Percontohan

Pabrik percontohan berbasis teknologi
hidrometalurgi yang dikelola KPPP Mineral
tekMIRA mencakup pemrosesan berbagai jenis
mineral, yaitu nikel, tembaga, emas dan lain
sebagainya.Termasuk juga pengolahan logam
tanah jarang gadolinium oksida.
Dalam melakukan uji hidrometalurgi, selain
didukung peralatan , kami jugapilot plant
memiliki perangkat lunak penunjang untuk
melakukan simulasi proses, seperti Metsim, HSC
dan FactSage.

Kami mengembangkan ekstraksi nikel
menggunakan teknologi High Pressure Acid
Leacing (HPAL). Secara portofolio, kami menjalin
kerjasama dengan PT Vale Indonesia, salah satu
perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia,
untuk melakukan test work HPAL.

tekMIRA membuka kesempatan kerjasama
seluas-luasnya dengan perusahaan-perusahaan
tambang dan lainnya untuksmelter
mengembangkan pengolahan bijih nikel
berbasis teknologi hidrometalurgi.

Test Work



Kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah

komoditas mineral adalah dengan melakukan

hilirisasi, yaitu mengolah mineral mentah

menjadi produk yang lebih lanjut. Kami

menyediakan layanan penelitian,

pengembangan, dan penerapan teknologi untuk

berbagai komoditas mineral. Kami mampu

menghasilkan produk  pertambangan, seperti

bauksit, nikel dan besi, tembaga, micronized

perlite, logam tanah jarang, hingga produk untuk

keperluan pertanian dan perkebunan, seperti

pupuk bio organo mineral, majemuk dan kiserit.

Teknologi Mineral
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Ekstraksi mangan dan bijihnya dilakukan dengan
teknologi yang secaradirect leaching,
konvensional prosesnya melalui reduksi dalam
rotary kiln untuk menghasilkan MnO, kemudian
dilanjutkan dengan tahap .leaching

Untuk menunjang kegiatan tersebut, KPPP
Mineral tekMIRA memiliki fasilitas Controlled
Atmosferic Leaching Reactor, HPAL, Reactor
Counter Current Decantation, dan Ion Exchange
Solvent Extraction. Simulasi proses didukung
dengan aplikasi perangkat lunak Metsim, HSC
dan FactSage.

Selain pendampingan penerapan teknologi
untuk produksi mangan sulfat, kami juga
menyediakan layanan penyusunan prastudi
kelayakan dan .bankable feasibility studies

Mangan Sulfat
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KPPP Mineral mampu mengolah bijih nikel kadar
rendah dan bijih logam Iainnya untuk menjadi
beragam produk, termasuk bahan baku untuk
baja tahan karat, khususnya feronikel. Kami
dapat mengembangkan teknologi dengan nilai
investasi yang ringan, tidak membutuhkan kokas
dan tungku listrik, serta dapat dioperasikan
dengan kapasitas listrik yang relatif kecil, sekitar
5-10 megawatt.

Kami membantu Anda memproduksi nugget
feronikel kualitas ekspor dengan kadaroutput
nikel di atas 4%.

Komponen

Fe

Ni

Ce

Cr O2 3

SiO2

MgO

lO3

Bijih Nikel

12,83

1,82

0,78

52,73

17,17

1,09

Nugget/Lupen

91,0

4,15

0,8

0,1

2,1

1,0

0,4

Prosentase

Luppen atau Nugget

Investasi ringan, biaya operasional murah

Kami melayani pembuatan feronikelnugget
dalam tungku putar dengan reduktor batubara,
di mana bijih nikel laterit berkadarinput
minimum 1,6%. Prosesnya ditempuh dengan
tahap kominusi, pengeringan, pencampuran,
peletasi, reduksi, penggerusan, hingga
pemisahan magnetik.Teknologi ini cocok
dikembangkan untuk perusahaan tambang atau
smelter skala kecil dan menengah.

Secara portofolio, kami sudah menjalin
kerjasama sejak tahun 2015 dengan PT Timor
dan PT Sebuku Iron Lateric Ores,Tbk untuk uji
metalurgi.
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Logam tanah jarang  memiliki banyak manfaat
dan sangat diburu di dunia. Pasar terbesarnya
digunakan sebagai komponen pada alat-alat
elektronik, persenjataan berteknologi canggih,
hingga alat-alat kesehatan dengan tingkat
higienis yang tinggi.

KPPP Mineral tekMIRA memiliki fasilitas pabrik
percontohan hidrometalurgi, yang salah satu
fungsinya dapat mengolah logam tanah jarang
menjadi gadolinium oksida.Teknologi yang
tersedia yaitu High Pressure Acid Leacing (HPAL)
dan Atmospheric Leaching.

Laboratorium kami yang didedikasikan untuk
ekstraksi logam tanah jarang gadolinium oksida
berada di Cipatat, Kabupaten Bandung, Jawa
barat.
Selain itu, kami juga melayani ekstraksi nikel,
tembaga, emas, lantanum, La untuk cat anti radar,
ceritin, Ce untuk sensor dan bahan elektronik,
Neodinium untuk magnet permanen dan mobil
listrik, serta disprosium.

Residu Bauksit merupakan sisa hasil produksi
industri pengolahan bauksit menjadi alumina.
Seiring meningkatnya permintaan aluminium di
dunia, maka red mud yang dihasilkan pun akan
semakin meningkat. Kami menawarkan solusi
pengolahan red mud untuk pengambilan
kandungan besi dan titan, serta pembuatan
bahan bata atau semen geopolimer dan mineral
wool. Kegiatan ini mendorong industri
pengolahan bauksit mencapai kategori proses
tanpa limbah atau .zero waste

Logam Tanah Jarang Residu Bauksit
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Sumber daya mineral yang terdapat di Indonesia
umumnya masih berbentuk deposit yang terpencar.
Sehingga diperlukan alat komprehensif untuk
memisahkan mineral dari partikel pengotornya.
Pemisahan tersebut dilakukan melalui proses fisika,
yaitu pengadukan, pengayakan dan pengangkatan.
Berkat inovasi KPPP Mineral tekMIRA, tiga proses ini
dapat dilakukan hanya dengan satu alat, yaitu Rotary
Drum Scrubber (RDS).

Kami mengembangkan unit RDS melalui tahapan
penelitian dan ujicoba yang panjang. Oleh karena itu,
unit RDS buatan kami dapat dipastikan memiliki
kinerja yang optimal dan berdaya saing tinggi.

Efisiensi penurunan kandungan silika reaktif mampu
ditekan pada dari 8% menjadi 5%, dantrommol screen
pada RDS dari 8% menjadi 3%. Lantaran
menggabungkan tiga fungsi proses hanya dalam satu
alat, RDS buatan kami mencetakthree in one,
penghematan energi yang signifikan.

Hasil berupa mineral dalam bentukscrub over flow
(low grade), oversite (high grade), dan under site (low
grade).

Unit Pencucian Mineral atau
Rotary Drum Scrubber
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Kami menyediakan unit pengolahan perlit untuk
menghasilkan micronized pernite, slag removal
dan expanded pernite, dengan kapasitas
produksi sekitar 8-20 ton dalam sehari.

Input

Tras
Kapur
Zeolit, dan lain-lain

Unit

Ultrafine mill
Expanded furnace
Pendulum mill
Rotary dyer
Hummer crusher
Jaw crusher

Unit Pengolahan Perlit
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KPPP Mineral tekMIRA memproduksi perlit yang
merupakan batuan vulkanik alami bersifat amorf,
berbahan dasar senyawa silika dengan kadar air
terikat yang tinggi, sekitar 3-5%.

Spesifikasi MICROtek

SiO : 72% - 78 %2

Al O : 12% - 14 %2 3

K O : 2% - 5 %2

Na O : 1% - 3%2

Fe O : 0,5% - 2 %2 3

MgO : 0,05% - 0,5 %
CaO : 0,5% - 1 %
LoI : 2%  -  5 %

Kegunaan

Konstruksi (isolasi ringan, plester, mortar,
serta material ringan dan tahan api)
Hortikultura (media tanam, ,plant rooting
hidroponik dan )green roof
Agrikultur (pembenah tanah dan slow release
agent)
Industri (filter aid, filler, refractory, slag
remover)

MICROtek atau
Micronized Perlite tekMIRA
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Luasnya areal perkebunan dan pertanian di
Indonesia membuat kebutuhan terhadap pupuk
terus meningkat. Selama ini, masyarakat lebih
familiar menggunakan pupuk jenis NPK untuk
memenuhi kebutuhan kebun dan sawah. KPPP
Mineral mengembangkan sekaligustekMIRA
menemukan jenis komposisi pupuk baru yang
lebih unggul, yaitu pupuk mineral hayati.
Pupuk jenis ini memadukan unsur mineral,
organik dan hayati secara mikroorganisme.
Mineral hayati tersusun dari mineral non logam
yang mengandung unsur fosfor, kalium,
magnesium, dan sulfur.

Produk

Pupuk Bio Organo Mineral
Pupuk Majemuk
Pupuk Kiserit

Pemanfaatan Mineral Hayati
Untuk Pertanian

Teknologi Mineral



Pupuk ini dihasilkan dari limbah cair vinasse
yang mengandung sejumlah unsur mineral.
Formula bio organo mineral diracik di Sentra
Percontohan Pengolahan Mineral Cipatat
Puslitbang tekMIRA Bandung Barat uji. Kemudian
coba aplikasinya di perkebunan Pusatdilakukan
Penelitian Teh dan Kina Gambung, Kabupaten
Bandung, perkebunan tanaman kopi danserta
coklat Pusat Penelitian Kopi dan Kakaodi
Indonesia (PPKKI) Jember, Jawa Timur.

Uji coba tersebut menemukan, jika
dibandingkan dengan pupuk konvensional NPK,
pupuk bio organo mineral terbukti lebih
ekonomis dan mampu menunjukkan yanghasil
lebih baik untuk tanaman teh, kopi dan kakao
yang tumbuh di dataran tinggi. Potensi serupa
dapat dikembangkan juga pada jenis komoditas
lain pada area pertanian dan perkebunan.

Pupuk Bio Organo Mineral temuan tekMIRA telah
dipatenkan dengan nomor paten
P00201702416

Komposisi

K2O = 6%
P2O = 4%
MgO = 3%
SO3 = 5%
CaO = 6%
C-Organik = 2,6%
Mikroorganisme: Azotobacter sp
Bakteri endofik
Bakteri pelarut fosfat

Pupuk Majemuk
Kami mengembangkan pupuk majemuk multi hara yang
mengandung sejumlah unsur penting untuk mendukung kegiatan
pertanian dan perkebunan. Saat ini, kami melakukan uji coba aplikasi
pada tanaman kubis, tomat, dan kentang, yang bekerjasama dengan
Badan Penelitian Tanaman Sayuran (Balista), Bandung, Jawa Barat.

Kode

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

P2O2 (%)

10

10

10

10

11,24

CaO (%)

24,5

23,7

23,6

23,4

24,8

MgO (%)

4

4,5

6

7

4,48

S (%)

9,4

7,8

6,3

4,7

6,14

B (ppm)

80

81

79

73

78

Zn (ppm)

95

89

83

86

91

Cu (ppm)

78

75

76

69

81

Mn (ppm)

65

74

72

67

87

Bio Organo Mineral
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Kiserit merupakan pupuk tunggal yang sangat
diperlukan untuk tanaman keras di antaranya
kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan teh.
Dihasilkan dari diversifikasi pemanfaatan mineral
dolomit. Kebutuhan pupuk kiserit sangat besar di
Indonesia, yang saat ini masih mengandalkan
impor.

tekMIRA berencana akan membangun pabrik
pupuk kiserit di Gersik, Jawa Timur. Kapasitasnya
dicanangkan sebesar 15 ribu ton per tahun.
Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 80 miliar
dengan melibatkan sejumlah mitra strategis.
Keberanian ini muncul karena pupuk kiserit
buatan tekMIRA terbukti mampu melampui
kualitas impor.

Pupuk Kiserit
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Pertumbuhan industri di Indonesia terussmelter
mengalami perkembangan ke arah yang lebih
maju. Geliatnya akan semakin tumbuh seiring
digulirkannya kebijakan larangan eskpor mineral
mentah. Bahan galian tambang mineral
diharapkan tidak dijual dengan kondisi mentah,
melainkan harus melalui tahap peningkatan nilai
tambah.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, tekMIRA
turut mengembangkan berbagai layanan solusi
untuk industri pengolahan dan pemurnian
mineral logam dan non logam. Mulai dari tahap
persiapan serta penyusunan studi kelayakan,
hingga penerapan teknologi pengolahan sisa
hasil produksi. Kami terus berusaha menjadi
mitra terbaik Anda untuk memastikan proyek
berjalan sesuai target.

Solusi Smelter

Layanan

Studi Kelayakan
Perancangan
Front End, Basic and Detailed Engineering
Design (FEED) serta Engineering

a. Proses Washing dan benefisiasi mineral
b. Drying, roasting, sintering, reduction

dan smelting
c. Crushing dan grinding
d. Ekstraksi, Purifikasi, Presipitasi dan

Elektrolisis
Karakterisasi Mineral dan Uji Metalurgi
Solusi Permasalahan
Pengolahan Produk Samping

Solusi Smelter



Tes aglomerasi pada sampel debu dan ore nikel :

PT Vale Indonesia
Ekstraksi nikel dengan Atmospheric Leaching dan

HPAL - Jinchuan Group Co. LTD
Pembuatan mangan sulfat dan nikel : PT Gemala

Borneo
Ujicoba produksi gadolinium oksida dari LTJ

hidroksida : Kemenristek Dikti
Penggilingan neral erlitpengecilan ukuran mi p

kapasitas PT Waka Magma:
Pupuk Bio Organo Mineral : Kemenristekdikti, PPTK

Gambung, dan Puslitbang Kopi dan Kakao

Indonesia
Ujicoba dan aplikasi pupuk PT. Polowijo Gosari:
P k :emanfaatan pupu untuk tanaman sawit

Balitbangda Sumut
Uji metalurgi : PT. Sebuku Iron Lateritic Ores dan PT.

Timor Putra Nasional untuk uji metalurgi
Pembuatan seng oksida dengan teknologi Waelz

Kiln : PT. Angkasa Citra Lestari
Pengolahan bijih nikel laterit dengan proses

hidrometalurgi : PT.Trimegah Bangun Persada
Pemurnian PLS (pregnant leach solution) nikel dan

kobalt dari heap leaching dengan IX (ion

exchange) dan pengendapan langsung : PT. J &

Partner
Uji GRG (Gravity recovery Gold) : PT. Inti Cipta dan

CV. Karnos

Uji POX Pressure oxidation sulphide : PT.

Geoservices
Pembuatan FeNi nugget dari bijih nikel laterit

menggunakan tungku putar : PT.Timor Putra

Nasional
Karakterisasi bijih emas : PT. Nusa Halmahera

Minerals
Pengujian metalurgi bijih besi laterit benefisiasi

dan proses reduksi skala pilot : PT. Sebuku Iron

Lateritic Ores
Pengembangan metode produksi katalis FCC

menggunakan spray dryer : PT. Pertamina (Persero)

Tahun 2016.
Penelitian dan pengembangan pengolahan

lumpur anoda : PT. Smelting Gresik Tahun 2014-

2017.
Litbang dan pemanfatan teknologi  proses

pemisahan unsur gadolinium dari mineral monasit

dan pengembangan pilot plant gadolinium oksida

dari LTJ : Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir

Badan Tenaga Nuklir Nasional
Bantuan tenaga ahli kajian pembangunan

washing plant dan litbang optimalisasi

pembuatan poly aluminium chlorida dan tawas

dari tailing pencucian bauksit : PT. Antam (Persero)

Tbk

Sekilas Portofolio
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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


