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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

Mata kuliah Energi Air merupakan mata kuliah pilihan  bertujuan membangun kemampuan dan memahami 

mengenai salah satu  energi terbarukan khusunya dibidang konversi energi . Mata kuliah ini juga membahas 

potensi sumber energi air, klasifikasi pembangkit tenaga air, perencanaan turbin, pipa pesat dan kajian proyek 

PLTA di Indonesia 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI 

1. Mampu menghasilkan rancangan mekanikal sistem secara komprehensif berdasarkan konsep-konsep 

Keilmuan yang didukung oleh analisis secara sistematis dengan memperhatikan aspek fungsi, teknologi, 

ekonomi, lingkungan fisik dan sosial secara berkelanjutan. 

2.  Mampu melakukan riset untuk merumuskan isu, tujuan, permasalahan dan konsep perencanaan energy 

terbarukan. 

3.  Mampu memperlihatkan hubungan integrasi antara konversi  energy, manufaktur, material dan konstruksi  

sebgai  ilmu teknik mesin. 

4.  Mampu menghasilkan rancangan yang diintegrasikan dengan efektivitas, efisiensi dan kebutuhan energi 

dalam aplikasi ilmu rekayasa 

5.  Mampu memilih model dan klasifikasi Sistem mekanikal dan  menuangkannya dalam media  gambar dan 

menyampaikannya pada pihak yang berkepentingan 

6.  Mampu memilih dan menggunakan Software dalam perencanaan dan perancangan produk manufaktur 

7. Mampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang mencerminkan sikap terhadap 

pengembangan   desain berkelanjutan .  

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

Setelah mengikuti perkuliahan energi air  ini mahasiswa mampu: 

1. Memahami sistem pembangkit tenaga air  

2. Memahami dan menjelaskan prinsip teknik listrik tenaga air. 

3. Memahami pembangkit tenaga air  

4. Memahami dan menjelaskan kapasitas pembangkit dan faktor beban 

5. Memahami pengaturan waduk harian dan tahunan 

6. Memahami fasilitas konstruksi pusat listrik tenaga air 

7. Memahami dan mampu membuat perencanaan turbin 



 

POKOK BAHASAN 

Pertemuan ke 

/Tanggal 

Meteri/Bahan Ajar Keterangan 

 

1/7-9-2018 Penjelasan Deskripsi MK, Silabus, Standar kompetensi Kontrak Kuliah  

2/14-9-2018 Konsep energi terbarukan, prinsip konversi energi air ke energi listrik  

3/21-9-2018 Klasifikasi pembangkit tenaga, skema PLTA, Keuntungan dan kerugian PLTA  

4/28-9-2018 a. Kapasitas pembangkit 

b. Faktor beban 
 

5/5-10-2018 - Waduk harian 

- Waduk tahunan 
 

6/12-10-2018 Konstruksi pusat listrik tenaga air  

7/19-10-2018 Klasifikasi turbin air  

 UJIAN TENGAH SEMESTER  

8/2-11-2018 Perencanaan turbin air  

9/9-11-2018 a. Perencanaan pipa pesat 

b. Perencanaan surge tank 

 

10/16-11-2018 Kajian proyek PLTA  

11/23-11-2018 Mikro Hidro  

12/30-11-2018 Energi pasang surut  

13/7-12-2018 Konversi energi panas laut,   

14/14-12-2018 Presentasi Tugas kelompok tentang sim pembangkit tenaga air  

 UJIAN AKHIR SEMESTER  

PRASYARAT 

 

PUSTAKA/ REFERENSI 

1. Helena Ramos, Guidline for Design  Small Hydropower Plant 

2. ESHA, Guide On How to Develop Small Hydropower Plant 

3. M.M. EL Wakil, Power Plant Technology,  

4. Kadir, Energi 

 

8. Mmemahami dan mampu melakukan perencanaan pipa pesat (a), surge tank (b) 

9. Memahami kajian proyek PLTA di Indonesia 

10. Memahami tentang Mikro Hidro 

11. Memahami  pembangkitan energi pasang surut 

12. Memahami  konversi energi panas laut (OTEC) 

 


