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Pembelajaran

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu memahami
sumberdaya alam sebagai sumber daya energy elektrik; mampu
memahami prospek pengembangan sumber daya energi yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan sebagai sumber daya elektrik pada masa
sekarang maupun yang akan datang; mampu memahami peran dan fungsi
mesin penggerak mula pada system pembangkitan daya elektrik; mampu
memahami prinsip konversi energi pada system pembangkitan daya
elektrik dengan sumber day energi hydro maupun sumber daya energi
thermal/panas (diesel, uap, panas bumi dan gas); mampu merencanakan
dan mengusahakan system pembangkitan daya elektrik dengan
mempertimbangkan aspek teknis, aspek ekonomis dan aspek
sosial/lingkungan.

Pokok Bahasan : Sumber daya alam sebagai sumber daya energi, energi terbarukan dan
tidak terbarukan serta pemanfaataannya bagi kehidupan; sumber daya
energi air dan pemanfaatannya untuk pembangkitan daya elektrik, dasar-
dasar hidrodinamika dan aplikasinya pada pembangkitan daya elektrik,
turbin air dan peralatan lainnya pada PLTA, operasi dan pemeliharaan
PLTA; sumber daya energi thermal dan pemanfaatannya untuk
pembangkitan daya elektrik, dasar-dasar thermodinamika dan aplikasinya
pada pembangkitan daya elektrik; mesin diesel dan pembangkit listrik
tenaga diesel (PLTD); turbin uap dan pembangkit listrik tenaga uap/panas
bumi (PLTU dan PLTPB); turbin gas dan pembangkit listrik tenaga gas
(PLTG); operasi dan pemeliharaan PLTThermal (PLTD, PLTU, PLTPB,
PLTG).

Mendukung CP
prodi

: CP-3 Mampu merancang suatu sistem, komponen atau proses untuk
memperoleh hasil yang diinginkan dan memenuhi norma etika, dapat
diproduksi dan berkelanjutan.
CP-4 Mampu bekerjasama dalam tim multi disiplin
CP-5 Mampu mengidentifikasi dan melakukan analisis untuk memecahkan
masalah pada tingkat individual dan kelompok
CP-11 Mampu menganalisis berbagai perangkat dalam teknik tenaga
elektrik
CP-20 Mampu beradaptasi dan mengembangkan diri dalam perkembangan
bidang teknik elektro

CP Mata Kuliah
(CPMK)

: CPMK-1 Mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang
pengembangansumberdayaenergibaik yang terbarukanmaupun yang
tidakterbarukan
CPMK-2 Mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-
prinsip hidrodinamika serta implementasi dan analisisnya pada
pembangkitan dari sumber daya energy hidro/air
CPMK-3 Mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-



prinsipthermodinamikasertaimplementasi dan analisisnya pada
pembangkitandarisumberdayaenergi thermal/panas
CPMK-4 Mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sistem
pembangkit daya elektrik yang dimilikinya pada bidang keteknik-elektroan
atau bidang pekerjaan lain yang terkait sesuai kompetensi dan profesinya

metode penilain : Direct Assesment CP yang di ukur
Tugas CPMK 1, 2,3,4
Exam CPMK 1, 2,3,4

Indirect Assesment : Kuesioner

Metode
pembelajaran

: Ceramah, Presentasi
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