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Mata Kuliah : Pembangkit Listrik Konvensional dan Non-Konvensional
Kode/ Bobot : ME 504/ 3 SKS
Deskripsi singkat : Mata kuliah Pembangkit Listrik Konvensional dan Non-Konvensional mempelajari tentang berbagai sumber alternatif dari sumber energi baru dan

terbarukan (EBT) yang dapat digunakan sebagai pengganti energi minyak dan batubara untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik
dengan berbagai macam pertimbangan baik dari tingkat ketersediaannya, tingkat keekonomiannya serta tingkat bahayanya apabila dijadikan sebagai
sumber alternatif sumber energi yang baru.

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir kuliah ini, Mahasiswa dapat mengetahui tentang kegunaan energy baru dan terbarukan dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang
dapat digunakan sebagai sumber energy pembangkit listrik.
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No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metode Pembelajaran Soft skill* Pustaka
1 Pada bagian awal, mahasiswa dapat menjelaskan

berbagai tipe energy baru dan terbarukan (EBT)
seperti Energi Panas Bumi, Energi Nuklir, Energi
Angin, Energi Matahari

Pendahuluan tipe
energi:
Energi Panas Bumi,
Energi Nuklir, Energi
Angin, Energi
Matahari

 Energi Panas Bumi
 Energi Angin
 Energi matahari
 Energi Nuklir

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [1], [3], [8],[9],
[10], [11].

2 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan prinsip energy konservasi dari energy
panas bumi menjadi energy listrik

Energi panas bumi:
Prinsip energi
konversi PLTA, PLTU,
Fuel cell

 Prinsip energi konservasi
 PLTA, PLTU, Fuel Cell.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 2)

4, 6, 11 [1] – [5]

3 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan prinsip kerja Fuel Cell serta
elektromobil

Prinsip-prinsip Fuel
cell:
Prinsip kerja Fuel cell,
Elektrokimia

 Prinsip kerja Fuel Cell
 Elektromobil

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

4, 6, 11 [1], [2], [10].



(pertemuan ke 3)
4 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat

menjelaskan aplikasi Fuel Cell yang banyak
digunakan pada kendaraan.

Aplikasi Fuel cell:
Pembangkit auto
mobil dan
peningkatan tenaga
dengan sistem stack

 Pembangkit Automobil
 Peningkatan tenaga

dengan system Fuel Cell.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 4)

4, 6, 11 [1], [2], [10].

5 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan aplikasi Analisa Open Circuit Voltage
(OCV) pada berbagai suhu

Analisa Open Circuit
Voltage (OCV): OCV
pada berbagai suhu

Analisa Open Circuit
Voltage (OCV)

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 5)

4, 6, 11 [1], [2], [10].

6 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan berbagai percobaan untuk
mendapatkan model atom yang sesuai hingga
diperoleh model atom yang betul

Struktur materi:
Percobaan yang
mendasari
terbentuknya
berbagai model atom,
Perbandingan ukuran
sebuah atom dengan
inti atomnya.

 Percobaan-percobaan
untuk mendapatkan model
Atom.

 Model Atom Modern

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 6)

4, 6, 11 [6], [7]

7 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan penggambaran model inti atom yaitu
inti dari sebuah model atom yang dibahas pada
bagian sebelumnya serta munculnya gejala
peluruhan Inti Atom yang disebut Radioaktivitas.

Pembahasan Inti
Atom:
Isotop, Ukuran Inti
Atom, Satuan Massa
Atom, Gaya nuklir
kuat versus gaya
tolak listrik, Emisi
radiasi alpha, beta
dan gamma dari
kasus peluruhan
radioaktif akibat
ketidaksetabilan Inti
Atom.

 Model Inti Atom
 Radioaktivitas

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 7)

4, 6, 11 [6], [7]

8 UTS
9 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat

menjelaskan reaksi Fisi yaitu reaksi terpecahnya
 Reaksi Fisi Nuklir:

terbelahnya Inti
 Reaksi Fisi
 Reaksi Fusi

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4, 6, 11 [6], [7]



suatu atom yang berat menjadi atom yang lebih
ringan dengan melepaskan energi serta reaksi Fusi
yaitu reaksi bergabungnya atom-atom ringan
seperti hydrogen menjadi atom atom yang lebih
berat dengan melepaskan energi

Atom berat
(seperti Uranium)
menjadi dua inti
yang lebih ringan
disertai
pembebasan
energi dan netron.
Jika terjadi reaksi
berantai
pembelahan inti
atom tanpa
tterkendali bisa
menjadi bom
atom.

 Reaksi fusi nuklir:
Penggabungan
dua inti ringan
membentuk
sebuah inti yang
lebih berat
disertai
pembebasan
energy. Reaksi
fusi biasanya
terjadi di Matahari
dan bintang-
bintang yang
dikenal sebagai
bom atom
hydrogen dengan
energy yang
dihasilkan sangat
besar.

100 menit

(pertemuan ke 8)

10 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan cara bekerjanya reactor Fisi dan Fusi
yang menghasilkan energy nuklir sangat besar
namun mempunyai efek yang sangat menakutkan
bila terjadi kebocoran radiasi apalagi ledakan dari

Cara kerja Reaktor
Nuklir:
 Reaktor nuklir

adalah  tempat
terjadinya rekasi

 Reaktor Fisi
 Reaktor Fusi

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

4, 6, 11 [6], [7]



reactor nuklir inti berantai
terkendali, baik
pembelahan inti
(fisi) atau
penggabungan inti
(fusi).

 Fungsi reaktor
nuklir adalah
untuk
memperlambat
kelajuan netron-
netron yang akan
membelah inti
atom dan jumlah
netron yang
dihasilkan harus
terkendali secara
konstan setiap
waktu sehingga
reaktor
menghasilkan
keluaran energy
yang stabil.

(pertemuan ke 9)

11 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan
dari reaksi nuklir yang sudah banyak digunakan
untuk kesejahterahan manusia seperti dalam
bidanh penelitian, kesehatan, pertanian atau
sebagai sumber energy nuklir, juga melihat dampak
negatif kecelakaan reactor nuklir di dunia.

 Berbagai akibat
dari kecelakaan
atau kebocoran
Reaktor Nuklir dan
Bom Atom bagi
manusia.

 Teknik
pengolahan
limbah Nuklir.

 Aplikasi nuklir dalam
penelitian

 Aplikasi nuklir dalam
kesehatan

 Aplikasi nuklir dalam
pertanian

 Aplikasi nuklir sumber
energi

 Bentuk-bentuk kecelakaan
reactor nuklir di dunia.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 10)

4, 6, 11 [6], [7]

12 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan tentang berbagai type pembangkit
listrik konvensional I yang meliputi Pembangkit
listrik tenaga air, batubara dan gas yang sudah

Type-type pembangkit
Konvensional I

Pembangkit listrik tenaga air,
batubara dan gas

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

4, 6, 11 [1], [3], [8],[9],
[10], [11].



biasa digunakan di Indonesia
(pertemuan ke 11)

13 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
menjelaskan tentang berbagai type pembangkit
listrik konvensional II yang meliputi Pembangkit
listrik tenaga panas bumi, angin, surya, ombak dan
pasang surut air laut yang merupakan sumber-
sumber pembangkit EBT yang harus
dikembangkan untuk menggantikan sumber
pembangkit listrik batu bara yang sumbernya akan
habis beberapa puluh tahun kedepan.

Type-type pembangkit
Konvensional II

Pembangkit listrik tenaga panas
bumi, angin, surya, ombak dan
pasang surut air laut

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 12)

4, 6, 11 [1], [3], [8],[9],
[10], [11].

14 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
Membuat tugas kelompok yang membahas type
pembangkit listrik konvensional I dan II serta
berbagai kelebihan dan kekurangan dari kedua
type pembangkit tersebut. Dibuat pula tugas yang
membahas type pembangkit non konvensional
seperti pembangkit nuklir dengan segala kelebihan
dan kekurangannya dibandingkan dengan type
konvensional.

Tugas Kelompok Tugas Kelompok Ceramah, diskusi dan
latihan soal

100 menit

(pertemuan ke 13)

4, 6, 11 [1] – [11]

15 Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa dapat
membuat pembahasan tugas kelompok yang
membahas type pembangkit listrik konvensional I
dan II dengan pembahasan topic kelebihan dan
kekurangannya, serta masa depan digunakannya
tipe-tipe pembangkit tersebut

Pembahasan Tugas Pembahasan Tugas. Ceramah, diskusi
100 menit

(pertemuan ke 14)

4, 6, 11 [1] – [11]

16 UAS
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