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“Pemanfaatan Mineral dan Biomassa dalam Menunjang

Pencapaian Program MP3EI”

Salah satu a

Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara adalah

kewajiban bagi Pemegang Izin

Usaha Pertambangan (IUP) dan

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk

melakukan peningkatan nilai tambah produk tambang

mineral dan batubara melalui kegiatan pengolahan dan

pemurnian. Pada Pasal 103 (1) dinyatakan bahwa

“Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib
melakukan pengolahan dan pemurnian hasil
penambangan di dalam negeri
mineral di dalam negeri keberadaannya cukup melimpah

sehingga perlu dilakukan serangkaian pengolahan

terhadap bahan tambang sehingga Indonesia mampu

bersaing dengan Negara lain. Pengolahan mineral

memiliki banyak teknologi canggih yang dapat

menguraikan gas buang kembali ke dalam proses

pengolahan sehingga bersifat ramah lingkungan dan

hemat energi. Dalam pengolahan mineral dibutuhkan

suatu energi dimana saat ini bergantung pada Sumber

Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena

itu dibutuhkan suatu energi yang dapat diperbaharui

melalui energi Biomassa. Selain menggunakan teknologi
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yang canggih diperlukan juga energi biomassa sebagai

bahan bakar pengolahan mineral yang bersifat ramah

lingkungan dan selalu tersedia

berhubungan dengan pengolahan mineral dan biomassa

perlu dijembatani sehingga dari pihak akademisi,

institusi, pelaku industri dan pemangku kebijakan terjadi

integrasi yang dapat mendukung perkembangan suatu

pengolahan mineral dalam negeri dan mendukung

pencapaian MP3EI (Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025).

            Sementara itu, tugas pokok dan fungsi UPT. Balai

Pengolahan Mineral Lampung LIPI yaitu melaksanakan

kegiatan pengolahan mineral sehingga mempunyai nilai

tambah yang tinggi. Dimana dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir telah dilakukan penelitian-penelitian yang

mampu menghasilkan produk, 

metode yang dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi

masyarakat. Untuk itu, UPT. Balai Pengolahan Mineral

Lampung – LIPI bekerjasama dengan Fakultas MIPA

Universitas Lampung menyelenggarakan kegiatan

Seminar Nasional dan Pameran Teknologi dengan tema

“”Pemanfaatan Mineral dan Biomassa dalam Menunjang

Pencapaian Program MP3EI””, yang diselenggarakan

pada 14 – 15 Oktober 2014. Kegiatan ini bertujuan

memberi kesempatan bagi para akademisi, praktisi

industri, peneliti, perekayasa untuk mempresentasikan

hasil penelitian/pengembangan /perekayasaan/kajian

yang terkait dengan proses pengolahan mineral dan

biomassa dalam menunjang pencapaian program

Pemerintah MP3EI.

TUJUAN

Tujuan kegiatan seminar nasional dan pameran ini

adalah penyampaian informasi hasil penelitian dan

pengalaman dalam teknologi pengolahan mineral dan

biomassa sebagai upaya pemberdayaan potensi sumber

daya lokal dalam pencapaian program MP3EI.
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