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Mata Kuliah Kapita Selekta menerangkan tentang Pemanfaatan dan Pembahasan bidang Energi yang meliputi dua konsentrasi yaitu Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) dan Perencanaan Energi. Potensi-potensi EBT meliputi sumber-sumber energy diluar migas atau energy fosil yaitu Energi Panas
Bumi, Energi Surya, Energi air, Energi Biomassa, Energi Bio fuel dan Energi Laut. Sedangkan Perencanaan Energi meliputi peraturan-peraturan
dalam kebijakan energy Nasional dan Daerah serta proses Audit Energi supaya pemakaian energy pada suatu tempat bisa optimal dan tidak boros
serta bisa memberikan kemudahan-kemudahan aturan dan insentif bagi pemanfaatan energy dibidang Energi Baru dan Terbarukan.

Standar kompetensi (SK)

:

Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisi berbagai potensi pemanfaatan energy diluar energy fosil yaitu Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
yang merupakan prospek energy masa depan pengganti energy Migas serta dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan energy supaya
pemanfaatan energy tidak boros serta terdapat kebijakan insentif untuk EBT.
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1
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Kompetensi dasar (KD)
Mahasiswa dapat menjelaskan RoadMap EBT yang
meliputi
 Energi Panas Bumi
 Energi Surya
 Energi Angin
 Energi air
 Energi Biomassa
 Energi Bio fuel
 Energi Ombak Laut.
Mahasiswa dapat menjelaskan
 Definisi energy panas bumi.
 Berbagai definisi Pembangkit listrik Tenaga Uap
(PLTU) dan Pembangkit listrik tenaga panas

3
Pokok bahasan
Road map Energi
baru dan
terbarukan




4
Sub pokok bahasan
GBPP
Road map EBT.

5
Metode Pembelajaran
Ceramah, diskusi dan
latihan soal

6
Soft skill*
4, 6, 11

7
Pustaka
[1] , [2] ,[5], [6]

100 menit
(pertemuan ke 1)

Energy Panas
Bumi

 Definisi energy panas bumi
 Pembangkit listrik Tenaga Uap
(PLTU) dan Pembangkit listrik
tenaga panas bumi (PLTP).

Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit

4, 6, 11

[11], [12]

3

4

5

6

bumi (PLTP) beserta contohnya.
 Contoh-contoh potensi-potensi daerah yang
sudah menghasilkan panas bumi.
 Contoh-contoh cadangan-cadangan daerah
panas bumi.
Mahasiswa dapat menjelaskan :
 definisi Sel surya serta daerah yang cocok
dijadikan tempat didirikannya sel surya.
 Berbagai kelompok-kelompok Sel Surya yang
cocok ditempatkan pada daerah-daerah tertentu
 Prinsip kerja sel surya yang merubah energy
panas matahari menjadi energy listrik.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan komponen turbin angin yang dapat
merubah energy angin menjadi energy listrik.
 Menjelaskan prinsip kerja turbin angin ketika
menghasilkan energy listrik.
 Menjelaskan Jenis turbin angin berdasarkan
posisi sumbu vertikal serta skala besaran energi
untuk jenis turbin tersebut.
 Menjelaskan Jenis turbin angin berdasarkan
posisi sumbu horizontal skala besaran energi
untuk jenis turbin tersebut.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) ditinjau dari biaya pembuatannya,
komponen peralatannya dan cakupan
energinya.
 Menjelaskan definisi Pembangkit Listrik Tenaga
Mini-hidro (PLTM) ditinjau dari biaya
pembuatannya, komponen peralatannya dan
cakupan energinya.
 Menjelaskan definisi Pembangkit Listrik Tenaga
Micro-hidro (PLTMH) ditinjau dari biaya
pembuatannya, komponen peralatannya dan
cakupan energinya.
Mahasiswa dapat:

 Potensi-Potensi daerah yang
sudah menghasilkan panas bumi.
 Cadangan-cadangan
daerah
panas bumi.
Energi Surya

Energi Angin

Energi air

Energi Biomassa

(Pertemuan ke 2)

 Definisi Sel surya serta daerah
yang cocok dijadikan tempat
didirikannya sel surya.
 Kelompok-kelompok Sel Surya
 Prinsip kerja sel surya
 Dampak-dampak
Lingkungan
penggunaan Sel Surya.
 Komponene turbin angin.
 Prinsip kerja turbin angin
 Jenis turbin angin berdasarkan
posisi sumbu vertikal
 Jenis turbin angin berdasarkan
posisi sumbu horizontal.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

 Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA).
 Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).
 Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro (PLTMH).

Ceramah, diskusi dan
latihan soal



Definisi Energi biomass.

4, 6, 11

[11], [12]

4, 6, 11

[9], [13]

4, 6, 11

[10], [14], [15]

4, 6, 11

[2] –[5], [8]

100 menit
(Pertemuan ke 3)
Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit
(Pertemuan ke 4)

100 menit
(Pertemuan ke 5)

Ceramah, diskusi dan

7

 Menjelaskan definisi biomass yaitu adalah
energy dibuat untuk bahan bakar yang
didapatkan dari sumber alami yang dapat
diperbarui.
 Menjelaskan contoh-contoh biomass seperti
biogas, kayu, limbah pertanian (kotoran ternak,
ampas tebu jerami), tanaman energy (rami,
jagung, gandum dan kedelai).
 Menjelaskan Kelebihan dan kekurangan energy
biomass.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan definisi bio-fuel yaitu perangkat
elektronika yang mampu
mengonversi
perubahan energi bebas suatu rekasi
elektrokimia menjadi energi listrik.
 Menjelaskan macam-macam bio-fuel yaitu




Contoh-contoh biomass
Kelebihan dan kekurangan
energy biomass.

latihan soal
100 menit

(Pertemuan ke 6)

Energi Bio fuel

 Definisi energy biofuel
 Macam-macam biofuel

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4, 6, 11

[2] –[5]

4, 6, 11

[2] –[5]

4, 6, 11

[5] – [7]

100 menit
(Pertemuan ke 7)

Biodiesel, Bioetahnol dan Bio-oil atau pure
plant oil-PPO

8
9

10

Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Pembangkit Listrik Tenaga Ombak
(PLTO) yaitu pembangkit listrik yang diperoleh
melalui efek osilasi tekanan udara (pumping
effect) di dalam geometri kolom akibat dari
fluktuasi pergerakan gelombang yang masuk ke
dalam chamber. Agar bisa dimanfaatkan untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Ombak, kondisi
ombak sendiri haruslah mempunyai tinggi 1,5 –
2 meter dan tidak pecah sampai di pantai.
 Menjelaskan macam-macam energy ombak laut
yang terdiri dari energy ombak, energy pasang
surut.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan Kebijakan energy dari pemerintah
untuk mulai membatasi penggunaan energy
fosil karena disamping persediaannya mulai
menipis juga menyumbang polusi lingkungan
dan udara di Indonesia yang cukup besar.

UTS
Energi Ombak
Laut




Pembangkit Listrik Tenaga
Ombak (PLTO).
Macam-macam energy ombak
laut

Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit
(Pertemuan ke 8)

Road map
Perencanaan
Energi





Kebijakan Energi untuk energy
fosil.
Kebijakan
Energi
dengan
pemberian insentif untuk EBT.
Skenario konversi energy dari
energy fosil ke EBT.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit
(Pertemuan ke 9)

11

12

 Menjelaskan kebijakan kepada masyarakat luas
untuk lebih mendorong penggunaan EBT
sebagai pengganti energy migas untuk kegiatan
sehari-hari dengan memberikan kemudahankemudahan serta dana insentif untuk
penggunaan EBT, karena sumber EBT masih
cukup mahal dan butuh pemeliharaan ekstra
dibandingkan penggunaan energy fosil untuk
pemakaian energy sehari-hari oleh masyarakat.
 Menjelaskan Skenario konversi energy dari
energy fosil ke EBT untuk masyarakat luas.
Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan pembangunan infrastruktur EBT
untuk penggantian energy fosil untuk kendaraan
bermotor seperti adanya POM Bensin yang
dilengkapi dengan fasilitas biodiesel dan
bioethanol untuk menggantikan sebagian solar
dan bensin bagi kendaraan bermotor.
 Menjelaskan Pembangunan infrastruktur EBT
untuk penggunaan energy EBT sehari-hari oleh
masyarakat seperti penggunaan biogas
disekitar peternakan sapi, kambing atau
disekitar pabrik tahu dan tempe dengan
memberikan sebagian dana insentif untuk
pembangunannya.
Mahasiswa dapat menjelaskan
 Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang
berisi kebijakan pembangunan sumber-sumber
Energi EBT dalam skala nasional seperti PLTA,
Pembangkit listrik tenaga panas bumi, dsb.
serta mencari sumber-sumber energy baru yang
berpotensi untuk menggantikan sumber energy
fosil yang mulai habis.
 Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang
berisi kebijakan pembangunan sumber-sumber
Energi EBT dalam skala daerah seperti PLTM,
PLTMH, panas bumi dsb., serta pembagian
pengelolaan energy tersebut baik sumber dana

Infrastruktur EBT




Kebijakan Energi
untuk Nasional
dan Daerah.




Pembangunan Infrastruktur EBT
untuk kendaraan bermotor
Pembangunan infrastruktur EBT
untuk penggunaan energy EBT
sehari-hari oleh masyarakat.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

RUEN
RUED

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4, 6, 11

[1] – [7]

4, 6, 11

[5] – [7]

100 menit
(Pertemuan ke 10)

100 menit
(Pertemuan ke 11)

13

atau keuntungannya diantara pemerintah
daerah dan pemerintahan pusat.
Mahasiswa dapat Menjelaskan undang-undang
Energi yang mengatur tentang keberlangsungan
berbagai energy seperti migas, tenaga listrikan,
panas bumi, ketenaganukliran dsb.

Undang-Undang
Energi.

Undang-Undang tentang migas,
tenaga listrikan, panas bumi,
ketenaganukliran.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal

4, 6, 11

[5] – [7]

4, 6, 11

[5] – [7]

4, 6, 11

[5] – [7]

100 menit
(Pertemuan ke 12)

14
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Mahasiswa dapat Menjelaskan berbagai UU yang
mengatur hubungan pemerintahan pusat dan
daerah
tentang
perimbangan
keuangan,
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Kehutanan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mempunyai
konsekuensi logis kepada kebijakan energi
nasional.

Sistem
Management
energi Pusat dan
daerah

Mahasiswa
dapat
menjelaskan
rencana
pelaksanaan Rencana Umum Energi Propinsi
(RUED-P) yang bersifat lintas sektoral yang
meliputi kondisi energi; penetapan visi, misi, tujuan
dan sasaran daerah.

RUED-P

16

Pustaka:

UU yang mengatur hubungan
manajemen pemerintahan pusat dan
daerah tentang berbagai kebijakan
perimbangan keuangan, Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi,
Kehutanan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang akhirnya
berhubungan dengan kebijakan
energy.
Pelaksanaan RUED-P yang memuat
kondisi energi; penetapan visi, misi,
tujuan dan sasaran daerah.
.

Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit
(Pertemuan ke 13)

Ceramah, diskusi dan
latihan soal
100 menit
(Pertemuan ke 14)
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