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Acara 1 

Pokok Bahasan     :  Perancangan Alat atau Mesin 

Acara Praktikum    :  Perencanaan 

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu     : 2 x 3 x 2 jam  

 

A. Capain Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

    1.   Mahasiswa diharapkan dapat merancang alat.mesin atau sistem terkait 

energi terbarukan.. 

2.   Mahasiswa dapat menuangkan rancangan dalam gambar teknik 

 

B. Dasar Teori 

B.1. Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan 

canggih diikuti pula kebutuhan energi yang lebih besar untuk kepentingan 

manusia yang jumlahnya semakin bertambah. Salah satu sumber energi yang 

sangat popular selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah minyak 

bumi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan bahan bakar minyak (BBM), 

yaitu sumber yang asalnya dari fosil. Cadangan tersebut tidak dapat ditambah 

atau diperbaharui lagi meskipun eksplorasi terus ditingkatkan, bahkan yang 

terjadi justru sebaliknya semakin hari cadangannya semakin menipis, 

kemungkinan beberapa tahun kemudian minyak bumi tersebut akan habis. 

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pemanfaatan energi terbarukan dalam 

jumlah yang lebih besar dan masif.  Penelitian tentang penggunaan energi 

terbarukan banyak dilakukan dan perlu ditingkatkan. Perancangan alat dan 

mesin terkait energi terbarukan diharapkan akan mendukung peningkatan 

penggunaan energi terbarukan. 

 

B.2.Tahapan perancangan 

Tahapan perancangan meliputi: identifikasi masalah, pengumpulan 

informasi, analisis ide, menyusun penyelesaian masalah, evaluasi rancangan, 

dan improvisasi. Teknis dari suatu rancangan sistem proses produksi adalah 

seperti Gambar 1. 
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Gambar 1. Sistem teknis 

C. Alatdan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah komputer, 

software autocad, solidworks dan lain sebagainya.. 

D. Prosedur Kerja 

D 1. Perancangan 

1.  Mahasiswa menyiapkan ide rancangan ataupun sudah ditentukan Dosen 

2.   Perancangan didampingi dan dibimbing oleh dosen pengampu  

3.   Ide atau gagasan rancangan terkait bidang energi terbarukan 

4.   Perhitungan-perhitungan perlu dilakukan dengan cermat. 

5.   Penimbangan sampel tanah beserta ring untuk kadar air 

6.   Pengovenan tanah 

7.   Penimbangan sampel setelah dioven 

8.   Perhitungan kadar air tanah 

D 2. Pembuatan gambar teknik rancangan 

1. Sketsa rancangan yang sudah dihitung secara detail dituangkan dalam 

gambar teknik. 

2.    Gambar teknik bisa menggunakan autocad, Solidwork atau program yang 

lain. 

3.     Penggunaan software simulasi dalam perancangan akan menberikan nilai 

tambah. 

 

E. Tugas  

1. Buat gambar rancangan 

2. Buat proposal rancangan 
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Acara 2 

Pokok bahasan     : Presentasi Rancangan 

Acara Praktikum    :  Presentasi Hasil rancangan 

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu   :   3 X 2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 1. Mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan dan  

mempresentasikan hasil rancangan. 

 

B. Dasar Teori 

B.1. Presentasi 
 Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin 

atau salah satu bentuk komunikasi. presentasi merupakan kegiatan pengajuan 

suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato 

yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi 

lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-

macam, misalnya untuk membujuk (biasanya dibawakan oleh wiraniaga), 

untuk memberi informasi (biasanya oleh seorang pakar), atau untuk 

meyakinkan (biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah 

pendapat tertentu). 

Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau 

salah satu bentuk komunikasi. presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu 

topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang 

lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih 

sering dibawakan dalam acara bisnis. 

White (1995:31) menyebutkan bahwa keberhasilan presentasi ditunjang 

dengan beberapa hal sebagai berikut ini.  

1. Mengenal “apa” yang sedang disajikan, yakni mengenal dengan baik 

permasalahannya, memahami dan menguasai materi yang dikerjakan, 

ditunjang dengan literatur ilmiah yang memadai untuk menunjukkan bahwa 

apa yang dikerjakan oleh desainer benar-benar maksimal.  

2. Kepada “siapa” rancangan desain disajikan. Pada saat mahasiswa 

memahami dengan benar kepada siapa desain dipresentasikan mereka akan 

mempersiapkan segenap kemampuan dan keterampilan komunikasi dan 

argumentasi mereka.  

3. Lalu “mengapa” dipresentasikan. Mengenali sasaran akan memfokuskan 

arah presentasi secara positif. Kesadaran untuk melakukan tindakan positif, di 
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dalam kerangka memaparkan dan menjelaskan rancangan desain,merupakan 

sesuatu yang harus di bangun secara berkelanjutan.  

4. Lalu “Kapan dan dimana” presentasi diadakan perlu dipahami benar oleh 

mahasiswa sehingga pengaturan dan target-target tugas rancangan desain 

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

5. Akhirnya “bagaimana” cara mempresentasikan akan mengantarkan ke 

pemilihan strategi dan media yang digunakan. Inilah yang disebut dengan 

strategi presentasi desain. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Komputer 

 LCD Proyektor 

 Pointer 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi. 

2. Mahasiswa melakukan presentasi 

3. Tanya jawab dengan audien. 

4. Evluasi oleh dosen pengampu 

 

E.Tugas 

1. Membuat materi presentasi. 
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Acara 3 

Pokok bahasan     :  Pemilihan Bahan  

Acara Praktikum    :  Pemilihan Bahan dan alat 

Tempat      :  Workshop  

Alokasi Waktu   :  3 X 2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memilih  bahan-bahan untuk rancangan. 

2. Mahasiswa mampu menyiapkan bahan rancangan 

B.Dasar Teori 

 Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, 

penghantar listrik dan panas, mengkilap dan umumnya mempunyal titik cair 

tinggi. Contoh dari logam antara lain, besi, timah putih, tembaga, emas, nikel. 

Bahan selain logam kita sebut dengan istilah bukan logam (non metal) dan 

unsur meteloid (yang menyerupai logam). Contoh dari unsur yang bukan logam 

antara lain oksigen, nitrogen, hidrogen,.dan neon. Meteloid seperti karbon, 

fosfor, silikon, sulfur adalah unsur-unsur yang sifatnya menyerupai sifat-sifat 

logam. Dari 100 lebih unsur kimia yang telah diketahui, ada 70 unsur yang 

merupakan logam. Semua unsur-unsur kimia tersebut terdapat pada 

permukaan bumi. 

 Bahan memiliki desain terbatas sejak pakaian buatan manusia 

pertama kali, membangun tempat berlindung, dan berperang. Mereka masih 

melakukannya. Tetapi bahan dan proses untuk membentuknya 

adalah,berkembang lebih cepat sekarang daripada waktu sebelumnya dalam 

sejarah; tantangan danpeluang yang mereka hadirkan lebih besar dari 

sebelumnya.  

 Desain adalah proses menerjemahkan ide baru atau kebutuhan pasar 

ke dalam informasi rinci dari mana suatu produk dapat diproduksi. Masing-

masing tahapan membutuhkan keputusan tentang bahan dari mana produk 

akan dibuat dan proses pembuatannya. Biasanya, pilihan bahan ditentukan 

oleh desain. Tetapi terkadang sebaliknya: produk baru, atau evolusi yang 

sudah ada, disarankan atau dimungkinkan oleh bahan yang baru. 

 Pilihan bahan tidak dapat dibuat secara independen dari pilihan proses 

dimana material akan dibentuk, disambung, diselesaikan, dan sebaliknya yang 

diperlakukan. Biaya masuk, baik dalam pemilihan bahan maupun cara 

bahannya sedang diproses. Demikian pula, apakah pengaruh penggunaan 

material terhadap lingkungan di yang kita hidup. Dan harus diakui bahwa 

desain teknik yang baik saja adalah tidak cukup untuk menjual produk. 
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C.Alat dan Bahan 

1. Peralatan perbengkelan 

2. Bahan untuk perancangan 

D.Prosedur Percobaan 

1. Pemilihan bahan sesuai rancangan.  

2. Gunakan bahan alternatif yang tepat apabila bahan yang diperlukan 

tidak tersedia. 

3. Menyiapkan bahan sesuai dengan kebutuhan.  

 

E.Tugas 

1. Deskripsikan penampakan fisik masing-masing bahan logam. 

2. Tentukan masa jenis bahan logam 
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Acara 4 

Pokok bahasan     :  Pembuatan Alat atau mesin 

Acara Praktikum    :  Pembuatan Alat atau Mesin Hasil Rancangan 

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu  :  8 x 3 x 2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu membuat alat atau mesin hasil rancangan 

B.Dasar Teori 

Produksi  adalah  suatu  proses  memperbanyak  jumlah  produk  melalui  

tahapan-tahapan  dari  bahan  baku  untuk  diubah  dengan  cara  diproses  

melalui  prosedur  

kerja   secara   urut   dan   sistematis   untuk   menghasilkan   suatu   produk   

yang berfungsi. Suatu  proses  produksi  atau  manufaktur  terdapat  banyak  

hal  yang harus diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut ini. 

1.Material. 

Meliputi   jenis   bahan   baku   baik logam maupun non logam    yang   

digunakan   untuk   membuat komponen alat atau mesin. 

2.Metode. 

Merupakan  cara-cara  yang  digunakan  untuk  mengolah bahan  baku  serta 

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses produksi. 

3.Mesin. 

Mesin   yang   digunakan   dalam   proses   produksi   meliputi   mesin-mesin 

perkakas dan mesin las ataupun peralatan yang lain yang disertai perhitungan 

waktu dan biaya. 

4.Keselamatan Kerja 

Meliputi  perlindungan  diri  dari  dampak  dan  bahaya  saat  proses  

pengerjaan permesinan sedang berlangsung, maupun proses pengerjaan yang 

lain. 

 

  

C.Alat dan bahan 

1. Bahan baku perancangan 

2. Peralatan perbengkelan. 

3. Alat pelindung diri 

 

D.Prosedur kerja  

1. Persiapkan bahan baku 

2. Pemotongan bahan ataupun preparasi bahan. 
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3. Pembentukan alat-atau mesin dari bahan baku sesuai gambar 

rancangan. 

4. Inspeksi dan pengecekan. 

5. Finishing 

 

E. Tugas 

1. Buat laporan kemajuan pembuatan alat atau mesin. 
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Acara 5 

Pokok bahasan     :  Uji Kinerja 

Acara Praktikum    :  Uji Kinerja dan Evaluasi Alat Hasil Rancangan 

Tempat      :  Work Shop TET 

Alokasi Waktu   :  2 x 3 x 2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menguji dan mengevaluasi alat hasil rancangan. 

2. Mahasiswa dapat membuat laporan akhir alat hasil rancangan 

B.Dasar Teori 

Uji kinerja alat atau mesin diperlukan setelah alat selesai dibuat. 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah alat yang telah dibuat dapat 

bekerja sesuai dengan harapan. Apabila alat yang telah dibuat korang bekerja 

sesuai dengan harapan maka perlu dilakukan perbaikan dan modifikasi. 

Pengujian yang dilakukan akan dapat menampilakan kapasitas dari alat atau 

mesin yang diuji. 

Pengujian kinerja alat memerlukan alat bantu dan alat ukur yang 

memadai. Peralatan bantu dan peralatan ukur yan diperlukan disesuaikan 

dengan parameter pengujian yang akan diambil. Semakin banya parameter 

yang akan diambil, maka memerlukanperalatan ukur dan peralatan bantu yang 

lebih banyak. 

Uji kinerja alat dapat dijadikan dasar evaluasi dari alat tersebut. hasil 

pengujian akan menyajikan data-data yang diperlukan. Berdasarkan data 

tersebut akan dapat dibaca kinerja dari alatnya. 

 

C. Alat dan bahan 

1. Peralatan ukur yang diperlukan 

2. Alat yang akan diuji. 

3. Alat bantu proses pengujian. 

4. Recorder data 

 

D. Prosedur percobaan dan Perhitungan 

1.  Persiapkan alat dan bahan 

2.  Pemasangan alat ukur dan sensor uji. 

3.  Proses pengujian. 

4.  Selesai pengujian 

5.  pengambilan atau pengunduhan data. 

6.  analisis data dan perhitungan. 



BKPM  Workshop Perancangan Energi Terbarukan  10 

7.  Evaluasi kinerja alat. 

 

E. Tugas 

1. Buat laporan hasil pengujian 
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Acara 6 
Pokok bahasan     :  Presentasi 2   

Acara Praktikum    :  Penggambaran Uji Kelelahan Logam 

Tempat      :  Workshop TET 

Alokasi Waktu    :  2 jam  

 

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

 1. Mahasiswa diharapkan mampu mengkomunikasikan dan  

mempresentasikan hasil perancangan dan kinerjanya. 

 

B. Dasar Teori 

B.1. Presentasi hasil pengujian 
 Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin 

atau salah satu bentuk komunikasi. presentasi merupakan kegiatan pengajuan 

suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato 

yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi 

lebih sering dibawakan dalam acara bisnis ataupun akademis.  

Hasil penelitian ataupun pengujian kinerja alat dapat disampaikan dalam 

bentuk lisan maupun tertulis. Hasil penelitian yang berupa tulisan disebut 

laporan hasil penelitian. Laporan adalah suatu cara komunikasi dari penulis 

untuk menyampaikan hal-hal penting kepada seseorang atau suatu badan 

hukum sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Macam-

macam laporan, antara lain laporan berkala, laporan laboratoris, laporan 

berbentuk memorandum, laporan formal, dan laporan semi formal. 

White (1995:31) menyebutkan bahwa keberhasilan presentasi ditunjang 

dengan beberapa hal sebagai berikut ini.  

1. Mengenal “apa” yang sedang disajikan, yakni mengenal dengan baik 

permasalahannya, memahami dan menguasai materi yang dikerjakan, 

ditunjang dengan literatur ilmiah yang memadai untuk menunjukkan bahwa 

apa yang dikerjakan oleh desainer benar-benar maksimal.  

2. Kepada “siapa” rancangan desain disajikan. Pada saat mahasiswa 

memahami dengan benar kepada siapa desain dipresentasikan mereka akan 

mempersiapkan segenap kemampuan dan keterampilan komunikasi dan 

argumentasi mereka.  

3. Lalu “mengapa” dipresentasikan. Mengenali sasaran akan memfokuskan 

arah presentasi secara positif. Kesadaran untuk melakukan tindakan positif, di 

dalam kerangka memaparkan dan menjelaskan rancangan desain,merupakan 

sesuatu yang harus di bangun secara berkelanjutan.  
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4. Lalu “Kapan dan dimana” presentasi diadakan perlu dipahami benar oleh 

mahasiswa sehingga pengaturan dan target-target tugas rancangan desain 

dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.  

5. Akhirnya “bagaimana” cara mempresentasikan akan mengantarkan ke 

pemilihan strategi dan media yang digunakan. Inilah yang disebut dengan 

strategi presentasi desain. 

 

C. Alat dan Bahan 

 Komputer 

 LCD Proyektor 

 Pointer 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi. 

2. Mahasiswa melakukan presentasi 

3. Tanya jawab dengan audien. 

4. Evluasi oleh dosen pengampu 

 

E.Tugas 

1. Membuat materi presentasi. 
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