
Jurusan Teknik Energi

   

Jurusan Teknik Konversi Energi merupakan pengembangan dari Program Studi Teknik Konversi Energi yang
sebelumnya berada di bawah pembinaan Jurusan Teknik Mesin yang berdiri pada tanggal 24 Juli 1987. Jurusan Teknik
Konversi Energi dibuka sesuai dengan SK Mendiknas Nomor: 162/D/O/2004, Jurusan ini merupakan antisipasi terhadap
permasalah energi yang dihadapi pada saat ini dan saat-saat mendatang baik dalam lingkup nasional maupun global
(Prof.Dr.H. Brechna : Expert Study in General Energy Technology, 1982)

Dalam perkembangan dan dinamika yang dimiliki, Jurusan Teknik Konversi Energi telah menunjukkan jati dirinya
sehingga jurusan ini  telah dikenal secara luas. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya industri baik nasional
maupun multinasional yang merekrut lulusan Teknik Konversi Energi.

Program Pendidikan

Program pendidikan yang diselenggarakan pada saat ini adalah Diploma 3.  Program Studi Teknik Konvensi Energi
memiliki  Kompetensi Utama sebagai ahli teknik setingkat Ahli Madya (AMd) di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan
Kompensasi Penunjang sebagai ahli teknik di Bidang Utilitas Energi atau Audit Energi.

VISI

Menjadi jurusan yang unggul dan terdepan dalam pendidikan tinggi Vokasi di bidang keenergian.

MISI
 - Menyelenggarakan pendidikan di bidang keenergian untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat
terus berkembang, bermoral tinggi, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan.
 - Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang keenergian.
 - Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di
bidang keenergian untuk mendukung peningkatan mutu kehidupanKompetensi Lulusan

Lulusan Program Studi Teknik Konversi Energi diharapkan mampu sebagai ahli teknik pembangkit tenaga listrik dan
utilitas energi atau audit energi dengan profil kompetensi sebagai berikut:

 - Memiliki kejujuran, kepribadian mandiri, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab pada profesinya
 - Mampu melaksanakan instruksi kerja (SOP) sistem energi (sumber pembangkit, transmisi, distribusi termasuk utilitas)
 - Mampu berkomunikasi melalui gambar teknik sistem energi sesuai dengan standar yang berlaku
 - Mampu mengaplikasikan mesin-mesin energi (listrik, termal dan fluida) dalam sistem energi
 - Mampu merencanakan dan melaksanakan perawatan dan perbaikan (Maintenance & Repair) peralatan sistem energi
 - Mampu mengaudit sistem energi dalam usaha konversi energi
 - Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat
 - Memiliki kemampuan dasar di bidang kewirausahaan

Fasilitas Laboratorium dan Bengkel

LAB. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL
 - Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU): Boiler, Superheater, Turbin Uap, Genarator, Sistem Instrumentasi & Kontrol, Uji
Isolasi Panas dan Uji Injektor
 - Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) lengkap dengan sistem instrumentasi dan kendalinya
 - Motor Bakar: Mesin Diesel dan Motor BensinLAB PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIDRO

 - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Turbin Francis dan Turbin Kaplan
 - Pump Test Rig
 - Fan Test Set
 - Pemipaan
INSTRUMENTASI DAN KONTROL ENERGI

 - Alat Ukur Listrik dan Mekanik
 - Instrumentasi dan Sistem Kendali: Analog, Digital dan PLC
 - Elektronika dan Rangkaian Listrik
KENDALI MESIN LISTRIK
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 - Mesin-mesin Listrik: Motor Generator DC dan AC, Transformator
 - Elektronika Daya: Rectifier, AC-Regulator, DC-Chopper dan Inventer
TEKNIK TEGANGAN TINGGI

 - Peralatan Uji Tegangan Tinggi AC dan DC
 - Peralatan Uji Tegangan Tinggi Impuls
 - Partial Discharge
KONVERSI ENERGI

 - Peralatan-peralatan Auditing Energi
 - Pembangkit Tenaga Listrik Alternatif (Surya, Angin, Mikrohidro, dll)Prospek Lulusan

Kecenderungan energi yang semakin langka dan mahal menjadikan permasalahan keenergian akan tetap aktual
sehingga peluang lapangan kerja lulusan akan semakin terbuka luas. Hal ini terlihat dengan banyaknya pembangkit-
pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi dan akan dibangun guna mencukupi kebutuhan energi listrik yang terus
berkembang serta pemanfaatannya di sektor riil yang memerlukan penanganan secara professional. Oleh karena itu, ahli
teknik di bidang pembangkitan tenaga listrik, utilitas energi dan audit/konservasi energi akan sangat dibutuhkan di dunia
industri.

Sektor Industri yang berpotensi menyerap tenaga lulusan Teknik Konversi Energi adalah sebagai berikut:

 - Pertambangan dan Energi
 - Energi Listrik
 - Industri Proses
 - Industri Jasa
 - Lain-lain (Konsultan, Kontraktor, dll)
Penelitian Unggulan

 - Sistem Otomasi Produksi
 - Kajian Pemanfaatan Panas Buang Sistem Pendingin Udara Terpusat (Chiler)
 - Pengembangan Refrigeran C02 sebagai pemanas air dan pengkondisian udara
 - Pengaturan Frekuensi terhadap Perubahan Beban pada PLTMH
Staf Pengajar

Staf pengajarnya mempunyai komposisi kualifikasi dan pengalaman lapangan yang sangat memadai baik ditinjau dari
segi pelayanan akademik kepada mahasiswa maupun pengembangan program. Sesuai dengan tuntutan jurusan, dalam
mencapai kompensasi yang diharapkan, para staf pengajar mempunyai keahlian di bidang:

 - Teknik Pembangkit Listrik Tenaga Thermal
 - Teknik Pembangkit Listrik Tenaga Hidro
 - Pengembangan Teknologi Energi
 - Konservasi Energi
Kualifikasi Dosen

 - Berpendidikan D4 sebayak 3 orang
 - Berpendidikan S1 sebanyak 10 orang
 - Berpendidikan S2 sebanyak 16 orang
 - Berpendidikan S3 sebanyak 2 orang
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