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Deskripsi singkat : Mata Kuliah Sumber Daya dan Konversi Energi menerangkan tentang proses konversi energy dengan menggunakan berbagai sumber daya energi

yang dimiliki oleh Indonesia seperti sumber energi biofuel (bahan bakar hayati / organic), Biomassa (bahan bakar kayu, limbah dan alcohol), Panas
bumi, air, angin, surya, gelombang laut dan pasang surut, untuk menggantikan sumber energy seperti batu bara dan minyak bumi untuk untuk
membangkitkan listrik, baik pembangkit listrik secara konvensional ataupun non konvensional

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalis berbagai berbagai sumber energy alternative yang belum banyak dimanfaatkan untuk konversi
energy batu bara dan minyak bumi dalam pembangkitan listrik, karena sumber energy batu bara dan minyak bumi disamping persediaannya mulai
menipis juga menyebabkan pencemaran lingkungan alam.
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No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metode Pembelajaran Soft skill* Pustaka
1 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan tentang definisi konsep energy
yang bisa ditimbulkan oleh berbagai

 Menjelaskan tentang berbagai sumber energy
yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi
kebutuhan sehari-harinya, serta berbagai
sumber energy yang dapat digunakan di
Indonesia dengan melihat potensi-potensi
kekayaan alam di Indonesia.

 Menjelaskan tentang konsep konversi energy
yaitu peralihan pemakaian bahan bakar dari
bahan bakar minyak bumi atau gas menjadi
pemakaian bahan bakar dari Energi baru dan
terbarukan (EBT) seperti energy surya, angin,
ombak dsb.

Sumber-sumber
Energi:
Konsep energi,
Sumber energi.

 Konsep energi
 Sumber energy

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1], [2], [7]

2 Mahasiswa dapat: Sumber-sumber  Konversi Energi Ceramah, diskusi dan 4, 6, 11 [1], [2], [7]



 Menjelaskan tentang konsep konversi energy
yaitu peralihan pemakaian bahan bakar dari
bahan bakar minyak bumi atau gas menjadi
pemakaian bahan bakar dari Energi baru dan
terbarukan (EBT) seperti energy surya, angin,
ombak dsb. yang sampai saat ini masih belum
banyak dimanfaatkan, padahal potensi EBT di
Indonesia sangat berlimpah.

Energi:
Konversi energi

 latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

3 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan klasifikasi Energi Baru dan

terbarukan yang meliputi energy surya, energy
angin, panas bumi, biomass, biofuel, ombak
laut, dsb.

 Menjelaskan proses kesinambungan dari
klasifikasi/ tipe energy tersebut diatas yang
harus mulai dirintis atau dibuat kontinu jika
sudah ada rintisannya yang merupakan
tanggung jawab bersama baik pemerintah
atau masyarakat.

Klasifikasi Energi
Baru, Terbarukan dan
Kesinambungan:
Klasifikasi / tipe
Energi

 Klasifikasi EBT.
 Kesinambungan penggunaan

EBT (mulai dirintis atau
dilanjutkan jika sudah dimulai)

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

4 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan konversi energy ke energy listrik

konvensional yaitu perubahan pemakaian
bahan bakar minyak untuk sumber energy
listrik menjadi bahan bakar panas bumi dan air
sebagai sumber energy listrik. Untuk
pembangkit listrik dari nuklir (PLTN),
pemerintah Indonesia masih belum
memperbolehkan karena cukup berbahaya.

Konversi Energi ke
Energi Listrik:
Mekanisme konversi
energi ke energi
listrik, konvensional.

 Konversi energy listrik dari
bahan bakar minyak menjadi
bahan bakar air dan panas bumi.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

5 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan konversi energy ke energy listrik

non konvensional yaitu perubahan pemakaian
energy listrik konvensional dari sumber listrik
Negara (pemerintah) menjadi perubahan
pemakaian energy listrik yang diproduksi
sendiri dari sumber energy surya, angin dan
ombak.

Konversi Energi ke
Energi Listrik:
Mekanisme konversi
energi ke energi
listrik, non-
konvensional

 Konversi energy listrik
konvensiaonal (dari sumber
listrik Negara / pemerintah)
menjadi sumber listrik non
konvensional yang bisa
diproduksi sendiri.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

6 Mahasiswa dapat: Energi Listrik:
Konversi energi :

 Konservasi energy: Perubahan Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]



 Menjelaskan bentuk konversi energy yaitu
perubahan energy mekanik menjadi energy
listrik yang bisa berasal dari energy kinetic
ombak atau energy pasang surut laut yang
hampir belum dimanfaatkan secara maksimal
diberbagai Negara termasuk di Indonesia.



Perubahan energy
mekanik menjadi
energy listrik

energy mekanik menjadi energy
listrik.. 100 menit

(pertemuan ke 1)

7 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan bentuk konversi energy listrik

untuk peralatan elektronika daya. Elektronika
daya merupakan cabang ilmu elektronika yang
berkaitan dengan pengolahan dan pengaturan
daya listrik yang dilakukan secara elektronis.
Sedangkan konversi daya atau pemanfaatan
energy pada peralatan elektronika dapat
melalui energy non-konvensional seperti dari
sumber energy surya dan angin.

Energi Listrik:
Konversi elektronika
Daya

 Sumber energy listrik dari Surya
dan angin untuk sumber daya
elektronika.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

8 UTS
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan konsep pendahuluan tentang

efisiensi energy yaitu sebagai semua metode,
teknik, dan prinsip-prinsip yang
memungkinkan untuk dapat menghasilkan
penggunaan energy lebih efisien dan
membantu penurunan permintaan energy
global.

Efisiensi Energi:
Pendahuluan efisiensi
energi

 Pendahuluan efisiensi energy. Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1], [2]

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang berbagai jenis renewable

energy yang meliputi biofuel (bahan bakar
hayati / organic), Biomassa (bahan bakar
kayu, limbah dan alcohol), Panas bumi, air,
angin, surya, gelombang laut dan pasang
surut.

Renewable Energy:
Jenis-jenis renewable
energy

 Jenis-jenis renewable energy Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1], [2], [7].



Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang definisi anaerobic

digestion (penguraian anaerobic) yaitu proses
dimana produk bio-degradable diproses dan
dipecah menjadi biogas. Biogas ini terdiri dari
unsure-unsur seperti metana dan karbon
dioksida yang dapat digunakan untuk
memproduksi listrik.

Anaerobic digestion:
Prinsip dasar biogas

 Definisi anaerobic digestion
(penguraian anaerobic).

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang prinsip dan desain dari

proses anaerobic digestion yaitu desain dari
peralatan kerja biogas serta prinsip kerja dari
peralatan biogas yang bisa diubah menjadi
energy listrik.

Anaerobic digestion:
Prinsip dan desain
Anaerobic digestion

Anaerobic digestion:Prinsip dan
desain Anaerobic digestion

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang macam-macam desain

solar power (tenaga surya) yang dapat
digunakan untuk menghasilkan listrik sendiri
(PLTS) karena listrik dari PLN kebanyakan
menggunakan tenaga batu bara.

Solar Power:
Macam-macam
desain solar power

 Berbagai desain solar power Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5], [6]

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan tentang definisi hydropower serta

bagaimana bentuk desainnya. Prinsip
teknologi hydropower adalah menggunakan
energy kinetic dari arus air untuk memutar
turbin yang nantinya akan diubah menjadi
energy listrik. Hydropower bisa dihasilkan dari
gelombang arus laut sehingga cocok untuk
Negara maritim seperti Indonesia.

Hydropower:
Pengenalan dan
desain hydropower

 Pengenalan hydropower
 Desain peralatan hydropower.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [3], [4], [5].
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