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Pandemi yang masih berlangsung saat ini membuat ITPLN semakin berhati-hati dalam bertindak sekaligus semakin tertantang 

untuk dapat berkontribusi dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan 

pandemi juga dilakukan oleh ITPLN seperti kegiatan pembagian sembako, jenis bantuan lainnya, dan juga vaksinasi sebagai 

wujud nyata andil kampus dalam membantu kehidupan masyarakat. Hal ini akan terus dilakukan dalam berbagai bentuk 

dan cara, disesuaikan dengan koridor peraturan dan visi-misi kampus.     

Institut Teknologi PLN memiliki komitmen yang kuat untuk dapat menyelaraskan visi dan misi pendidikan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Selain bantuan dan program-program kemasyarakatan, 

ITPLN banyak melakukan pengembangan Pendidikan, keilmuan, keterampilan, dan penelitian di bidang energi, terutama yang 

berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

Demi mendukung keberlangsungan pelaksanaan SDGs, ITPLN mengembangkan Transisi Energi berupa program Waste-To-

Energy (WTE), Photovoltaics Panel Generator (mini PLTS), dan mini PLTU. Hal-hal tersebut dikombinasikan untuk dapat menjadi 

sebuah siklus sumber energi masa depan selain dapat mengurangi penumpukan sampah. Hal ini merupakan upaya nyata 

dalam mempersiapkan energi alternatif masa depan yang berasal dari bahan bakar biomassa dan sampah.

Tahun lalu, ITPLN meraih peringkat 1000+ dengan 4 SDG unggulan pada SDG 8, SDG 7, SDG 5, dan SDG 17. Untuk tahun ini 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi di semua aspek SDG, karena SDGs telah dilaksanakan oleh ITPLN 

sejak lama dan menjadi komitmen seluruh elemen kampus dalam memberikan yang terbaik untuk semua. 

Laporan ini diterbitkan sebagai wujud komitmen ITPLN terhadap pelaksanaan SDG di semua lini kehidupan, baik di dalam dan 

di luar kampus dan juga sebagai inspirasi dan penyemangat bagi seluruh elemen kampus untuk selalu dapat melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam koridor SDGs.

Akhir kata, ITPLN memberikan apresiasi para seluruh elemen yang membantu terlaksanakannya kegiatan-kegiatan kampus 

sesuai dengan visi dan misi ITPLN, juga kepada seluruh pihak yang dapat bekerjasama dalam upaya untuk dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan.
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Pada awalnya IT-PLN bernama STT-PLN, beroperasi sejak tahun 

1998, dengan lokasi Kampus saat itu di Gedung Indonesia Power, 

Jl. Gatot Subroto. Pengelola IT-PLN adalah Yayasan Pendidikan dan 

Kesejahteraan PLN, disingkat YPK-PLN.  YPK-PLN didirikan oleh PLN pada 

tahun yang sama yaitu tahun 1998. Pada bulan januari 2020 STT-PLN 

berubah bentuk menjadi IT-PLN.  

Tujuan utama didirikannya IT-PLN adalah untuk membentuk wadah bagi 

para pakar PLN untuk mentransfer ilmunya kepada generasi penerus. 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik, pembangkit 

listrik skala besar menggunakan bahan bakar minyak, batubara dan gas 

juga mulai dibangun.  Demikian pula Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

bumi (PLTP). Pertumbuhan permintaan yang sangat cepat di Pulau 

Jawa mendorong kelahiran sistem interkoneksi Jawa – Bali dengan 

panjang sampai ribuan kilometer dan menggunakan tegangan ekstra 

tinggi 500 kV. Dengan latar belakang PLN seperti diatas, maka tenaga 

terampil dari disiplin keteknikan Sipil, Elektro, Mesin dan Informatika 

selama PLN ada, menjadi suatu kebutuhan. Untuk itulah IT-PLN didirikan. 

Sejarah ITPLN dan Visi Misi 
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang berkelas internasinal, modern, 

mandiri, dan unggul di bidang energi dan teknologi yang 

berwawasan lingkungan.

Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan      

vokasi yang modern, mandiri, dan unggul dengan tata 

kelola yang baik berstandar internasional; 

Menyelenggarakan penelitian terapan yang berfokus 

pada energi dan teknologi berwawasan lingkungan untuk 

kesejahteraan manusia; 

Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 

dalam bentuk pembinaan, pelatihan, konsultasi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

Membangun kerjasama dengan berbagai pihak 

dalam skala nasional maupun internasional, dalam 

rangka memastikan continuous improvement dan 

keberlangsungan kualitas output/produk dan layanan; 

Berkontribusi bagi Negeri dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing tinggi. 

Sejarah dan Profil 

Misi
1. 

2.

3.

4.

5.
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OUR ACTIVITIES AND 
CONTRIBUTIONS IN 
SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada tahun 2015, merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara - maju dan berkembang - 

dalam kemitraan global. Mereka menyadari bahwa mengakhiri kemiskinan dan kekurangan lainnya harus berjalan 

seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu 

pertumbuhan ekonomi – semuanya sambil mengatasi perubahan iklim dan dampaknya seperti migrasi paksa, dan 

bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan.

Meskipun SDGs tidak terfokus pada pendidikan tinggi, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 

2030 akan membutuhkan kontribusi dari semua elemen. Ini akan membutuhkan berbagai sektor dan aktor yang 

bekerja sama secara terintegrasi dengan menyatukan sumber daya keuangan, pengetahuan, dan keahlian. Ini harus 

mencakup sumber daya universitas dan pendidikan tinggi.

The Impact Rankings adalah upaya global pertama untuk mengukur kemajuan universitas khususnya di sekitar 

SDGs. Ini dapat menjadi katalisator tindakan, mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban universitas kita, dan 

kesempatan bagi mereka untuk menyoroti pekerjaan hebat yang telah mereka lakukan.
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SDG 1 : MENGHAPUS KEMISKINAN

#
Program Beasiswa
APERTI YBM

Setidaknya 10% dari populasi dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, tidak dapat memenuhi kebutuhan 

paling dasar - makanan, kesehatan, pendidikan, akses ke air bersih dan sanitasi.

Universitas harus mampu menunjukkan bagaimana mereka membantu mengatasi masalah ini melalui 

pekerjaan mereka. Sebagai pemberi kerja dan pusat ekonomi, universitas memiliki peran langsung 

dalam mengurangi kemiskinan di komunitas mereka. Dengan memberikan pendidikan berkualitas 

kepada orang-orang dari latar belakang yang lebih miskin, mereka membantu menghapus kemiskinan 

antargenerasi.

SDG 1 terkait secara luas dengan SDG lainnya, karena masyarakat termiskin paling berisiko dari 

pengalaman langsung kurangnya keberlanjutan. Khusus untuk perguruan tinggi, SDG 1 dapat dikaitkan 

dengan pendidikan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi. Orang miskin paling mungkin menderita 

kelaparan (terkait SDG2) dan kurangnya akses ke air bersih (terkait SDG6).

Beasiswa ini merupakan kontribusi APERTI BUMN dalam 

pembangunan nasional khususnya peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun 2019, APERTI BUMN 

memberikan penghargaan beasiswa penuh sampai lulus 

kepada 30 putra putri berprestasi dari berbagai wilayah 

di Indonesia. Dan pada tahun 2020 ini merupakan tahun 

kedua APERTI BUMN memberikan beasiswa Pendidikan 

yang memilki kapasitas 40 lulusan SMA berprestasi untuk 

dapat melanjutkan pendidikannya.

Beasiswa juga ditawarkan Kembali kepada lulusan SMA/

SMK tahun tahun 2021 yang berminat untuk mengikuti 

kuliah program S1 pada salah satu diantara Sembilan 

anggota APERTI BUMN. Penerima beasiswa akan 

mendapatkan beasiswa penuh 100% selama masa studi di 

perguruan tinggi yang dipilih. Proses pendaftaran dimulai 

pada tanggal 12 Juni 2021. Dan pemenang beasiswa 

akan diumumkan pada 16 Agustus 2021. Proses seleksi 

mencakup seleksi akademik (termasuk mengajukan nilai 

rapor) dan wawancara online.

Beasiswa YBM PLN Cahaya Pintar, Mahasiswa 

penerima Beasiswa Bidikmisi dan Mahasiswa 

Beasiswa Pemda Papua.

Beasiswa YBM PLN Cahaya Pintar Yayasan Baitul 

Maal (YBM) PLN UID Jatim memberikan Beasiswa 

Cahaya Pintar kepada anak yatim, piatu, bahkan 

yatimpiatu. Aksi ini merupakan program pendidikan 

YBM PLN untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

anak, meminimalisir terjadinya putus sekolah serta 

meringankan beban keluarga dhuafa. Kegiatan ini 

rutin dilakukan setiap semester nya atau setahun 

dua kali.

Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya 

pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu 

secara ekonomi dan memiliki potensi akademik 

baik untuk menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi pada program studi unggulan sampai lulus 

tepat waktu.
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SDG 3 : KESEHATAN YANG BAIK 
DAN KESEJAHTERAAN

Memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan di segala usia sangat penting untuk pembangunan 

berkelanjutan. Ada kebutuhan mendesak untuk sepenuhnya memberantas berbagai macam penyakit dan mengatasi 

berbagai masalah kesehatan yang muncul terus-menerus.

SDG 3 terkait secara luas dengan SDG lainnya karena memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan 

bagi semua orang di segala usia adalah penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

Tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk mengatasi kemiskinan – demikian pula kemiskinan dan kelaparan yang menjadi 

tantangan bagi kesehatan yang baik (SDG1 dan SDG2).

Insitut Teknologi PLN bersama dengan Ikatan Alumni Elektro ITPLN bekerjasama untuk 

melaksanakan vaksinasi tahap pertama bagi masyarakat umum yang dilaksanakan di 

Lobby utama kampus ITPLN. Acara ini juga di buka oleh Ketua Ikatan Alumni Elektro ITPLN, juga 

ditinjau langsung oleh Sekertaris Walikota Jakarta Barat bersama Camat Cengkareng dan 

Lurah Duri kosambi.

Proses vaksinasi dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai Standar Operasional Prosedur 

dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemeriksaan awal kondisi pasien untuk 

memastikan vaksinasi aman dilakukan, penyuntikan vaksin dan dilanjutkan proses observasi 

untuk memastikan efek yang ditimbulkan setelah vaksin.

Penyediaan sentra vaksinasi di Institut Teknologi PLN ini bekerjasama dengan Ikatan Alumni 

Elektro dan Puskesmas Cengkareng. Pihak ITPLN berkomitmen besar mewujudkan pelayanan 

yang tertib dan nyaman dalam menjalankan kegiatan vaksin.

(Source: IG @ITPLN, Keyword: Vaksinasi)

PELAKSANAAN VAKSINASI 
GRATIS BAGI MASYARAKAT 
UMUM
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Insitut Teknologi – PLN (IT-PLN) yang diwakili oleh Andi Makkulau menyampaikan tentang 

strategi IT-PLN, mulai dari sosialisasi tentang bahaya covid-19 & kegiatan bersih-bersih 

kampus Bersama seluruh Civitas Akademika IT-PLN, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ), Work From Home (WFH), video edukasi singkat dalam melakukan PJJ yang dibawakan 

oleh Wakil Rektor III, penyemprotan desinfektan di lingkungan kampus yang dilakukan secara 

rutin setiap hari Rabu & Kamis, pembuatan bilik desinfektan untuk pengunjung, kewajiban 

untuk memiliki Health Alert Card (HAC) & melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh 

pengunjung IT-PLN, dan subsidi pulsa untuk Mahasiswa untuk menunjang kegiatan PJJ yang 

dilakukan secara online.

INOVASI DAN STRATEGI 
KOMUNIKASI IT-PLN 
MENGHADAPI WABAH 
COVID-19

Institut Teknologi PLN merupakan Perguruan Tinggi yang berfokus dalam bidang 

Ketenagalistrikan, ditengah pandemi Covid19 ini IT-PLN melalui Dr. Ir. Soetjipto Soewono, Dipl. 

GE bersama tim mengembangkan sebuah alat anti covid-19 berbasis arus listrik.

Alat tersebut tentunya perlu diteliti lebih lanjut termasuk juga bagaimana regulasinya 

apabila ingin digunakan untuk umum, oleh karena itu pada Senin 27 Juli 2020 Tim dari IT-PLN 

berkunjung ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kelemahan virus Covid-19 yang dilapisi oleh protein, dimana 

lapisan protein tersebut dapat dengan mudah dihancurkan menggunakan arus listrik pada 

level yang aman bagi manusia.

Dalam pemaparannya di kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Soetjipto S menerangkan 

bahwa Virus Korona didalam tubuh manusia tidak hanya replikasi, tetapi juga bermutasi. Satu 

hal yang membuat banyak orang khawatir soal Covid-19 adalah karena belum adanya obat 

maupun vaksin yang memang dikhususkan untuk mengatasi dan mencegah penyakit ini, 

dan dikhawatirkan juga vaksin yang akan ditemukan tidak bersifat universal karena adanya 

mutasi virus korona tsb.

AUDIENSI INOVASI INSTITUT 
TEKNOLOGI PLN DALAM 
PENANGANAN COVID-19 
BERSAMA DINAS KESEHATAN 
DKI JAKARTA
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ITPLN melaksanakan kegiatan Donor Darah pada tanggal 28-29 Maret 2019. Kegiatan 

dilaksanakan atas Kerjasama antara Departemen Aksi Peduli Sosial ITPLN dengan pihak 

manajemen kampus ITPLN. Kegiatan donor darah ini bertujuan untuk membantu antar 

sesama yang sedang membutuhkan transfusi darah. Namun, bila ditelisik dari segi kesehatan 

ternyata mendonorkan darah tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkanya. 

Tapi, kita sebagai pendonor, turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri sendiri 

ketika rutin mendonorkan darah. 

Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat 

jantung Anda senantiasa sehat. Dengan melakukan donor darah, otomatis sirkulas darah 

Anda akan mejadi lebih baik, jantung akan terlatih untuk terus memompa darah sehingga 

dapat meningkatkan zat besi dalam darah dan menjadikan tubuh lebih sehat serta 

mengurangi Anda menderita penyakit jantung. Manfaat mendonorkan darah secara teratur 

juga dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah 

ini, akan membantu tubuh tetap sehat dan bekerja lebih efisien.

BLOOD DONATION

Pertumbuhan wilayah perkotaan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan 

tempat hunian juga semakin mengalami peningkatan. Kebutuhan tempat hunian tersebut 

termasuk di dalamnya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai seperti drainase 

dan tempat penampungan sampah sementara. Sistem drainase yang baik serta tersedianya 

tempat penampungan sampah yang memadai di suatu kawasan hunian akan mendukung 

terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang tepatnya di RT 13/ RW4 merupakan 

salah satu kawasan hunian dengan berbagai macam permasalahan yang muncul terutama 

masalah ketersediaan sarana dan prasarananya yang belum memadai untuk memenuhi 

kebutuhan hidup warga. Bertolak dari gambaran tersebut, satu tim dosen yang terdiri dari 

Dyah Pratiwi Kusumastuti, Indah Handayasari, Irma Sepriyanna dan Hastanto dibantu oleh 

mahasiswa dari Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan 

Institut Teknologi PLN melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka 

pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warga mitra yaitu 

masyarakat dan pengurus RT setempat.

REVITALISASI PRASANA 
KESEHATAN
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Olahraga memainkan peranan penting dalam perkembangan hidup manusia. Diyakini 

oleh para ahli, olahraga bermakna sebagai wahana terbaik untuk membangun kebugaran, 

kesehatan, disiplin, kesehatan moral dan emosional, serta berbagai life skills. Partisipasi 

dalam olahraga secara umum diterima sebagai alat yang efektif untuk mengembangkan 

tubuh manusia.  Dalam pengembangan bidang akademik, diyakini secara penuh bahwa 

olahraga dan aktivitas jasmani merupakan  bagian dari pengembangan akademik maupun 

non akademik. Oleh karenanya, memanfaatkan olahraga untuk mengembangkan manusia 

secara akademik maupun non akademik telah dijadikan resep utama di kampus ITPLN.  

Menjembatani hal tersebut, ITPLN menyediakan sarana berupa Sport Facilities.

Sport Facilities merupakan salah satu fasilitas di lingkungan kampus ITPLN yang ditujukan 

untuk memberikan wahana bagi seluruh elemen kampus sehingga dapat menjadi suatu 

tempat yang tidak hanya mengakomodir mereka yang akan berolahraga, tetapi juga dapat 

berfungsi sebagai sarana refreshing, dan bersosialisasi antar elemen kampus seperti Unit 

Kreatifitas Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa. Sarana olahraga di ITPLN meliputi lapangan 

basket, lapangan voli, jogging track dan bicycle track yang semuanya berlokasi di area 

kampus. 

SPORTS FACILITIES

Kampus ITPLN menyediakan sebuah klinik kesehatan yang berlokasi di area belakang 

kampus. Klinik Kesehatan ini didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada civitas 

akademika ITPLN (pimpinan, dosen, pegawai  & mahasiswa) dan seluruh elemen kampus 

ITPLN.

Dengan pengelolaan yang baik dan apik serta dukungan pimpinan, pelayanan kesehatan 

dapat ditingkatkan untuk semua jenis pelayanan termasuk Pelayanan Spesialis, Pelayanan 

Laboratorium, serta Pelayanan Obat-obatan. Dengan bertambahnya jenis pelayanan medis 

khususnya pelayanan spesialis serta semakin lengkapnya peralatan medis dan non medis 

yang dimiliki Klinik Kesehatan ITPLN, maka terjadi peningkatan jumlah elemen kampus yang 

berobat ke Klinik Kesehatan ITPLN. 

KLinik Kesehatan ini dijlankan oleh satu orang dokter jaga dan satu orang perawat setiap hari 

selama jam kerja. Klinik ini melayani penanganan penyakit ringan dan pemberian pertolongan 

pertama pada seluruh elemen kampus.  Selama masa pandemi Covid-19 ini, klinik juga 

sekaligus menjadi Posko yang juga menyediakan ruang isolasi sementara sampai ada 

penanganan atau rujukan lebih lanjut.  

SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH-CARE SERVICES AT 
ITPLN HEALTHCARE CLINIC
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Badan Kegiatan Mahasiswa dan Konseling (BKMK) ITPLN memberikan peluang-peluang 

kepada mahasiswa untuk dapat berkreasi dan mengembangkan skill dan pengetahuan 

mereka dengan bimbingan para dosen. 

BKMK juga memberikan layanan konseling pada mahasiswa baik itu terkait masalah studi 

maupun masalah pribadi. Hal ini tetap dilakukan selama masalah tersebut  dikhawatirkan 

dapat memberikan dampak buruk bagi studi para mahasiswa.

Dengan memberikan layanan call center di 0821-1068-3205, BKMK tidak hanya memberikan 

layanan di tempat saja, tetapi juga dapat memantau kegiatan dan kondisi mental para 

mahasiswa secara simultan dan terus-menerus.

MENTAL HEALTH SUPPORT

Di Masa Pandemi banyak beredar berita seksual dimana-mana. Maraknya pergaulan bebas 

serta kekerasan seksual di masa pandemi ini semakin meningkat. Untuk menanggapi hal 

tersebut Departemen Aksi Peduli Sosial ITPLN menyelenggarakan Webinar dengan tema 

“Pentingnya Seks Edukasi Bagi Generasi Masa Kini” yang diikuti mahasiswa dan umum seluruh 

Indonesia. Dalam kegiatan ini dibawakan oleh Kak Dita Nurliani sebagai Community Manager 

di Perihal Perempuan. Selain itu webinar ini dihadiri oileh tamu undangan dari Duta HIV/AIDS 

Sukabumi yaitu Mayang Shafyra dan Siti Hardianti dimana kami berdiskusi mulai dari pemicu 

hingga bagaimana untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Webinar Pentingnya Seks 
Edukasi bagi Generasi 
Masa Kini

Kampus ITPLN telah mencanangkan Gerakan Kampus Indah Bebas Asap Sigaret/Rokok (KIBAS) 

sejak tahun 2018. Hal ini sesuai dengan komitmen kampus untuk dapat memberikan ruang-

ruang belajar dan berkegiatan yang nyaman dengan udara yang bersih dan segar. 

Salah satu komitmen yang dilakukan adalah menempelkan papan peringan DILARANG 

MEROKOK pada tiap sudut kampus di setiap lantai. Seluruh sivitas akademika ITPLN 

mendukung penuh gerakan ini. 

NO SMOKING AREA
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SDG 4 – PENDIDIKAN BERMUTU

Pelaksanaan Webinar Secara Rutin

Pendidikan berkualitas tinggi harus menjadi area keunggulan universitas. Pendidikan adalah pintu gerbang utama 

keluar dari ketidaksetaraan, terutama yang multi-generasi. Selain meningkatkan kualitas hidup, akses ke pendidikan 

inklusif dapat membantu melengkapi penduduk setempat dengan alat yang diperlukan untuk mengembangkan solusi 

inovatif untuk masalah terbesar dunia. SDG 4 mengeksplorasi Pendidikan dasar dan pembelajaran seumur hidup.

Demi mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kampus ITPLN melaksanakan kegiatan webinar secara rutin, 

dengan tagline WEBINAR FACULTY SERIES. Seri webinar menampilkan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi di masing-

masing fakultas di ITPLN. 

Para dosen dari Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan (FKET), Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi (FTBE), Fakultas 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (FTIK), dan Fakultas Telematika Energi FTEN) secara bergantian memberikan paparan 

dan informasi mengenai perkembangan teknologi terbaru terkait bidangnya masing-masing. Webinar ini juga menggandeng 

pihak industri sebagai salah satu stakeholder dan sasaran para lulusan, sehingga dapat memberikan warna tersendiri bagi 

kegiatan ini.

Peserta yang ikut serta dalam webinar series ini tidak hanya berasal dari para dosen dan mahasiswa ITPLN saja, tetapi juga 

banyak diminati dan dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari luar kampus. 

Mendukung pelaksanaan Tridharma 
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Webinar Electrical 
Knowledge 

Masyarakat awam tentu tidak memahami apa itu harmonisa 

atau harmonik. Istilah ini lazimnya dikenal dalam bidang 

kelistrikan dan menjadi perbincangan menarik ketika para 

pakar listrik membahas dampaknya terhadap peralatan 

listrik. Hal menarik ini menjadi tema utama dalam suatu 

acara webinar ‘electrical knowledge’ yang digelar pada 

Kamis (25/02/21) lalu. Acara webinar yang disponsori oleh 

P.T. Mun Hean Indonesia dan Yayasan Konstruksi Nusantara  

(YAKONUS) ini menghadirkan sejumlah pembicara yang 

ahli di bidang kelistrikan. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Iwa 

Garniwa, M.K., M.T. yang membahas tentang ‘Dampak dan 

Mitigasi Harmonisa Terhadap Peralatan Ketenagalistrikan’, 

Eko Priyono, S.T. M.T. yang membahas tentang Pengaruh THD 

terhadap Operasional Tenaga Listrik’ dan Samsuddin Nurudin 

Safari yang membahas tentang ‘Solusi Harmonisa Daya 

Listrik Dengan Active Filter’. Webinar yang dimoderatori oleh 

Dr. Endah Kurniyaningrum, S.T., M.T. yang berprofesi sebagai 

dosen dan praktisi muda ini mendapat respon yang cukup 

luas dari peserta di seluruh Indonesia.  Lebih kurang 200 

peserta mengikuti acara ini secara daring dan berlangsung 

secara interaktif dengan pembicara.

Meskipun PBB memasukkan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG 4, THE mengukurnya sebagai bagian 

dari SDG 17, karena ini adalah SDG wajib dalam peringkat kami, dan dalam kasus Universitas, ini adalah faktor kunci kemitraan 

di sekitar sasaran.

Dampak Harmonisa Terhadap Kinerja 
Peralatan Listrik

Pelatihan Metode Pembelajaran 
Kewarganegaraan 

Belakangan ini, isu berkurangnya rasa nasionalisme di 

kalangan generasi muda Indonesia santer mengemuka. Nilai-

nilai kebangsaan yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa 

ini seolah menjadi hiasan kalimat tanpa makna di tengah 

arus globalisasi saat ini. Pengetahuan dan pemahaman 

generasi muda tentang seluk beluk bangsanya sendiri 

sangat minim. Kondisi ini tak boleh dibiarkan berlangsung 

terus-menerus. Perlu ada upaya untuk menanamkan nilai-

nilai kebangsaan Indonesia ini kepada generasi muda 

sejak dini. Hal ini bisa dimulai dari pendidikan formal tingkat 

sekolah dasar (SD). Persoalannya bagaimana menerapkan 

suatu metode pembelajaran yang tepat untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang kewarganegaraan 

itu ke peserta didik tersebut. 

Hal inilah yang mendorong sejumlah dosen dari Fakultas 

Telematika Energi Institut Teknologi PLN Jakarta mengadakan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk 

“Pelatihan Metode Pembelajaran Keewarganegaraan 

untuk Guru Sekolah Dasar menggunakan Multimedia dan 

Augmented Reality di Masa Pandemik Covid-19” (Rabu, 

15/072020). 

Untuk Guru Sekolah Dasar Menggunakan Multi-
media Dan Augmented Reality Di Masa Pandemik 
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Gerakan Sahabat 
Mengajar Itpln

GSM adalah sebuah tim Gerakan Sahabat Mengajar (dulu: 

Gerakan STT-PLN Mengajar) adalah sebuah wadah yang 

dibentuk untuk mengakomodir mahasiswa yang peduli akan 

pendidikan. Gerakan ini merupakan kontribusi yang aktif, 

dinamis, dan kreatif dari para mahasiswa kampus ITPLN 

secara nyata untuk melunasi salah satu janji kemerdekaaan, 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

GSM didirikan pada 11 Oktober 2013 di kampus STT-PLN 

(sekarang ITPLN) yang memang bertujuan untuk dapat 

berbagi ilmu pada anak-anak usia sekolah dasar sehingga 

mereka tetap mendapatkan sedikit masukan ilmu dan 

informasi tentang kegiatan sekolah. GSM biasa mengadakan 

kegiatan di Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 

dan dikhususnkan bagi anak-anak yang tidak/kurang 

mendapatkan Pendidikan yang layak.

Pendidikan adalah pendahulu untuk menumbuhkan ekonomi secara berkelanjutan, tidak hanya di tingkat pendidikan tinggi, 

tetapi juga penting di tahun-tahun awal dan pembelajaran sepanjang hayat. Ini adalah pintu gerbang keluar dari kemiskinan 

(SDG1), terutama kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang diberikan secara adil membantu mendobrak ketidaksetaraan 

(SDG10), dan menyediakan pekerja kunci yang dibutuhkan untuk mendukung dunia yang adil dan berkelanjutan (SDG8).

dulu: Gerakan STT-PLN Mengajar

Vocational School

Diklat Vokasi Ketenagalistrikan Setara D1 STT-PLN dibentuk 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil dibidang 

ketenagalistrikan sesuai dengan UU Ketenagalistrikan No. 30 

Tahun 2009 “Bahwa setiap pekerja bidang ketenagalistrikan 

harus memiliki kompetensi”. 

Kompetensi Pembangkitan Tenaga Listrik

Mampu melaksanakan pekerjaan pengoperasian sub-

system unit pembangkit sesuai standar dan batasan 

pemeliharaan mekanik yang berlaku secara mandiri sesuai 

SOP pemeliharaan mekanik.

Kompetensi Transmisi Tenaga Listrik

Mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Electrical/

Mekanikal, sesuai standar dan Batasan pemeliharaan 

elektrika/mekanik yang berlaku secara mandiri sesuai SOP 

pemeliharaan mekanik. 

Kompetensi Distribusi Tenaga Listrik

Mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Electrical/

Mekanikal, sesuai standar dan Batasan pemeliharaan 

elektrika/mekanik yang berlaku secara mandiri sesuai SOP 

pemeliharaan mekanik.

Diklat Vokasi Ketenagalistrikan 
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Information Technology 
Certification Center (ITCC)

ITCC ITPLN adalah salah satu unit kerja bisnis yang dimiliki 

oleh Institut Teknologi PLN, didirikan tahun 2016 dan telah 

resmi mendapatkan hak otorisasi untuk menyelenggarakan 

pelatihan dan sertifikasi dengan standar kompetensi 

Internasional berbasis vendor dari:

Microsoft, Certiport Inc. sebagai Certiport Authorized Testing 

Center (CATC), dan; MikroTik – SIA Mikrotīkls.

Tujuan hadirnya ITCC ITPLN adalah sebagai wahana 

cendekia/akademia di era persaingan dunia usaha dan 

dunia industri (DU/DI) serta era revolusi industri 4.0 – era 

society 5.0, guna memfasilitasi dan mendukung:

Para pendidik,tenaga kependidikan dan para profesional 

untuk melegalisasi kompetesinya.

Para tunas muda untuk memupuk kompetensi dan 

profesionalisme melalui training and assessment.

Program link and match yang dilaksanakan mitra kerjasama.

Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas 

atau kompetensi peserta didik pada institusi pendidikan 

formal atau non formal khsususnya dan SDM pada umumnya.

Unit kerja bisnis yang dimiliki oleh Institut 
Teknologi PLN

Undertaking Educational 
Outreach Activities

GSM adalah sebuah tim Gerakan Sahabat Mengajar (dulu: 

Gerakan STT-PLN Mengajar) adalah sebuah wadah yang 

dibentuk untuk mengakomodir mahasiswa yang peduli akan 

pendidikan. 

GSM didirikan pada 11 Oktober 2013 di kampus STT-PLN 

(sekarang ITPLN) yang memang bertujuan untuk dapat 

berbagi ilmu pada anak-anak usia sekolah dasar sehingga 

mereka tetap mendapatkan sedikit masukan ilmu dan 

informasi tentang kegiatan sekolah. GSM biasa mengadakan 

kegiatan di Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 

dan dikhususnkan bagi anak-anak yang tidak/kurang 

mendapatkan Pendidikan yang layak. 

Mengakomodir mahasiswa yang peduli akan 
pendidikan.
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Pemasangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Surya

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada masyarakat, Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) 

menyelenggarakan pengabdian masyarakat di desa 

cicapit,desa citeko, kec.cisarua Bogor dengan membangun 

PLTS di desa tersebut. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari 

pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2021 lalu. Sesuai 

dengan protocol Kesehatan, pngabdian masyarakat ini 

hanya dihadiri 20 mahasiswa serta di dampingi oleh Bagian 

Kemahasiswaan IT-PLN.

Hari pertama kegiatan dimulai dari pembukaan acara 

pukul 10.00 WIB lalu dilanjutkan dengan perakitan PLTS dan 

pemasangan PLTS pada pukul 13.00 WIB. Pemasangan PLTS 

dilanjutkan pada hari berikutnya serta cek kinerja PLTS.

Kegiatan ini bertujuan untuk memeberikan pasokan listrik ke 

desa tersebut karena di daerah itu belum ada listrik sama 

sekali dan jauh dari pemukiman. Karena tempat tersebut 

berada dikaki gunung dan berada di dalam hutan atau 

kebun warga. Lokasi yang dijadikan pengabdian masyarakat 

ini merupakan tempat persinggahan warga untuk menginap 

karena pulang kerja larut malam.

Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) 
menyelenggarakan PKM

Implementasi 
Portable Power

Kampung Gadog yang terletak di Desa Sukamahi, Kab. 

Cianjur merupakan kampung yang terletak di perbukitan 

dan lembah curam. Faktor geografis dan demografi, 

masyarakat di Kampung Gadog menyebabkan masyarakat 

di sana belum mendapatkan akses listrik secara memadai. 

Umumnya rumah yang teraliri listrik dari PLN mendapat 

pasokan listrik dengan daya 450 VA, itupun harus dibagi 

lagi menjadi 2 hingga 3 rumah dari 1 titik KWh meter. Bahkan 

ada beberapa rumah yang tidak teraliri arus listrik karena 

sulitnya memasang jaringan listrik untuk wilayah tersebut. 

Terbatasnya daya listrik yang terhubung, ditambah dengan 

seringnya listrik padam saat musim hujan, dan minimnya 

penerangan di area publik menyebabkan kampung Gadog 

menjadi sulit untuk berkembang. Akibatnya perekonomian di 

wilayah tersebut pun menjadi sulit tumbuh.

Dengan Sistem Pengisian Energi Listrik Tenaga 
Surya
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Panel Surya Untuk 
Penerangan Umum

Dalam rangka melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, 

Kewajiban dosen disamping mengajar dan penelitian juga 

dituntut melaksanakan pengabdian pada masyarakat 

Sekolah Tinggi Teknik PLN melalui LPPM memperoleh Hibah 

Ristekdikti Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) untuk 

tahun anggaran tahun 2019 dimana salah satunya adalah 

melaksanakan program PPM “Pemanfaatan Panel Surya 

Untuk Penerangan Umum di Wilayah Mustikajaya Bekasi 

Kegiatan ini kolaborasi antara Dosen Teknik Elektro yakni 

Erlina, ST., MT sebagai Ketua Tim dan Dosen Teknik Sipil yakni 

Irma Wirantina Kustanrika, ST., MT dan Muhammad Sofyan, 

ST., MT sebagai anggota tim. Dalam pelaksanaan kegiatan 

tim juga di bantu oleh beberapa mahasiswa dan tim 

Laboratorium PLTS STT PLN serta mitra masyarakat wilayah 

mustikajaya Bekasi.

Di Wilayah Mustikajaya Bekasi
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SDG 5 – Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender

66,23%

33,77%

Peran para Akademisi dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat 

menjadi perpanjangtangananan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam 

menjangkau masyarakat luas, terutama melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma 

Perguruan Tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender oleh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi. Bila kesetaraan 

gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi, kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi 

strategis di kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas.

Pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh pendidikan. Perguruan Tinggi sedang mengusahakan adanya pengenalan materi tentang gender kepada 

para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus.

Pada tahun 2019, Institut Teknologi PLN tercatat 

memiliki 989 mahasiswa baru yang mencakup 

33.77% perempuan dan 66.23% laki-laki 

Jumlah Mahasiswa Perempuan ITPLN

Mahasiswa Baru 
989 Mahasiswa

66,85%

33,15%

serta menghasilkan lulusan sebanyak 908 

mahasiswa yang mencakup 33.15% perempuan 

dan 66.85% laki-laki.  

Mahasiswa Lulusan 
908 Mahasiswa

Jurusan di Institut Teknologi PLN didominasi oleh kaum laki-laki, terbukti dari banyaknya laki-laki yang tercatat pada data dia 

atas. Namun, walaupun jurusan teknik didominasi oleh laki-laki, ada beberapa perempuan yang juga meminati dan memilih 

jurusan Teknik.
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Menjadikan Anak Didik yang Cerdas, Terampil, Mandiri, 

serta Beriman dan Bertaqwa dengan Berakal Kearifan Lokal 

Berwawasan Dunia.

Fasilitas Untuk Anak-Anak

TK Rigatrik YPK PLN merupakan TK swasta yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN. 

Gedung Sendiri. TK ini memiliki fasilitas seperti ruang kelas ber-AC, PSB (Perpustakaan dan Audio Visual), ruang imtaq, ruang 

komputer, ruang UKS, halaman sarana bermain di luar ruangan, sarana bermain di dalam ruangan (alat permainan edukatif), 

aula, dan panggung

ALAMAT

Jl. SIgura-gura No.3B, Komplek PLN Duren Tiga Jakarta Selatan

Telp: 021 79-1264

Email: rigatrik@gmail.com

.

Visi

Mempersiapkan Anak-anak agar menguasao Ketrampilan 

Hidup yang cerdas didasarkan pada Pertumbuhan nilai-

nilai, pikiran dan kebiasaan

Misi
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SDG 7 – Energi Bersih Dan 
Terjangkau

Setelah air dan makanan, energi adalah salah satu pendukung utama kehidupan manusia. Energi merupakan pusat dari 

hampir setiap tantangan dan peluang besar yang dihadapi dunia saat ini dan akses ke energi untuk semua sangat penting. 

Tetapi energi harus tersedia dan terjangkau bagi semua untuk memungkinkan pembangunan di masa depan, dan harus 

bersih untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berkelanjutan.

Kami sedang menjajaki bagaimana universitas mempromosikan dan mendukung energi bersih, baik melalui penelitian, 

penjangkauan, dan juga dalam perilaku dan penggunaan mereka sendiri.

Berfokus pada akses energi yang universal, peningkatan efisiensi energi, dan peningkatan penggunaan energi terbarukan 

sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif (SDG11). Ini adalah dasar untuk 

mengatasi perubahan iklim (SDG13), dan menawarkan prospek peluang ekonomi dan pekerjaan baru (SDG8 dan SDG9). 

Kemiskinan bahan bakar dapat diatasi dengan penyediaan energi yang terjangkau (SDG1).
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#
Webinar

’’Masa depan fuel cell di 

Indonesia, Potensinya 

di Indonesia, Coal to 

Methanol, dan juga 

Methanol sebagai 

lumbung listrik dan 

campuran bensin.’’

Institut Teknologi PLN secara rutin setiap minggunya 

mengadakan acara yang bertajuk Webinar Faculty Series 

berskala Nasional yang dibawakan oleh pemateri dari fakultas 

masing-masing yang ada di IT-PLN. Pada Kamis, 2 Juli 2020 

Webinar dibawakan oleh Bpk. Dr. Ir. Eri Prabowo, M.Kom sebagai 

pemateri dari fakultas Teknologi dan Bisnis Energi Insitut 

Teknologi PLN.

Acara tersebut mengambil tema tentang “Masa Depan Fuel 

Cell di Indonesia”. Dengan dimoderasi oleh Ibu Roswati, ST., MT, 

acara diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai 

Siswa SMA, Madrasah, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, 

Universitas dari berbagai daerah di Indonesia dan juga diikuti 

oleh para praktisi ketenagalistrikan.

Bpk. Eri Prabowo Dosen di IT-PLN juga merupakan seorang 

praktisi ketenagalistrikan yang sudah berpengalaman. Dalam 

acara Webinar kali ini, beliau menyampaikan tentang masa 

depan fuel cell di Indonesia, Potensinya di Indonesia, Coal to 

Methanol, dan juga Methanol sebagai lumbung listrik dan 

campuran bensin.

Acara Webinar Faculty Series yang diadakan oleh IT-PLN 

tidak dipungut biaya sama sekali untuk para peserta, juga 

peserta akan mendapatkan free e-certificate. Dari 400 

pendaftar, hanya 200 peserta yang berhasil mendapatkan 

sertifikat dikarenakan mereka telah memenuhi kualifikasi dan 

persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tersebut. perlu 

diperhatikan, Bagi peserta yang sudah mendaftar namun tidak 

mengikuti sesi seminar tidak diperbolehkan untuk mengikuti 

webinar selanjutnya.

(Source: IG @ITPLN, Keyword: Fuel Cell)

Webinar 
“Masa Depan Teknologi Fuel 
Cell”
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#
Waste To Energy

“pemanfaatan sampah 

menjadi bahan bakar 

alternative melalui 

proses peuyeumisasi 

menjadi energi yang 

dapat digunakan sehari-

hari.”

Institut Teknologi PLN sebagai salah satu Perguruan Tinggi 

yang Modern Mandiri Kompetitif dan Unggul selalu mendukung 

Pemerintah dalam menerapkan Waste to Energy (WTE) di 

Indonesia. WTE yang dilakukan disini adalah pemanfaatan 

sampah menjadi bahan bakar alternative melalui proses 

peyeumisasi menjadi energi yang dapat digunakan sehari-

hari.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung melalui 

Unit Pelaksana Pembangkitan Bangka Belitung, bekerjasama 

dengan Institut Teknologi PLN Jakarta mengimplementasikan 

Waste to Energy di Pulau Tinggi Tobali Bangka Belitung. Tim 

IT-PLN bersama Tim Unit Pelaksana Pembangkitan Bangka 

Belitung melakukan studi dan diskusi terkait dengan data-data 

pendukung yang ada di Pulau Tinggi mengenai sampah dan 

pengolahannya, mengenai analisis kelayakan pembangkit 

listrik tenaga sampah yang akan diimplementasikan, 

perhitungan analisis teknis dan ekonomis, serta kajian sosial, 

kajian regulasi dan pemakaian teknologi yang akan gunakan.

Vendy Antono, Dosen dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi 

IT-PLN menyatakan bahwa setelah melakukan kajian, secara 

teknis Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ini layak untuk 

diimplementasikan, dengan mengambil pelet sampah dari 

TPA Jungjung Besaoh di Toboali sebanyak 384 kg per hari. 

Pelet sampah yang sudah diangkut ke Pulau Tinggi kemudian 

dimasukkan ke dalam gasifier yang dapat mengubah 16 

kg pelet sampah menjadi 37 m3 syngas dalam waktu 1 jam. 

Keluaran gas ini kemudian akan diubah menjadi energi listrik 

menggunakan generator set diesel (genset) berkapasitas 16 

kW. Spesifikasi gasifier dan genset memungkinkan keduanya 

dapat beroperasi selama 24 jam.

Implementasi Waste To En-
ergy Di Pulau Tinggi Tobali 
Bangka Belitung
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#
Towards Green Campus

’’Green Attitude sendiri 

bertujuan untuk 

meningkatkan sikap dan 

pola pikir seluruh civitas 

kampus’’

Kampus ITPLN menerapkan konsep Green Attitude yang 

merupakan salah satu program dari Green Campus yaitu 

sebuah konsep untuk membangun praktek hidup berkelanjutan 

yang ramah lingkungan di Lembaga Pendidikan. ITPLN sebagai 

salah satu kampus yang mendukung terciptanya kehidupan 

yang berkelanjutan memiliki tanggung jawab menjadi role 

model bagi implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan 

ditingkat institusi. 

Green Attitude sendiri bertujuan untuk meningkatkan sikap dan 

pola pikir seluruh civitas kampus agar menjaga kebersihan 

lingkungan dan kelestarian alam. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk mendorong Green Attitude yaitu dengan 

membawa tumbler guna mengurangi produksi sampah plastik 

dan membuang sampah sesuai kategori guna memudahkan 

pembuangan dan pengolahan sampah.

Green Attitude
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#
Efisiensi Energi

’’ Listrik merupakan salah 

satu kebutuhan energi 

yang mengambil peran 

penting dalam aktifitas 

manusia, termasuk pada 

bidang pendidikan.’’

Listrik merupakan salah satu kebutuhan energi yang 

mengambil peran penting dalam aktifitas manusia, termasuk 

pada bidang pendidikan. Di Kampus ITPLN, energi listrik 

digunakan untuk menyalakan peralatan pendidikan, fasilitas 

dan penunjang kegiatan akademik lainnya. Permasalahan 

yang dihadapi saat ini adalah perilaku penggunaan energi 

listrik yang kurang tepat. Diantaranya penggunaan lampu 

penerangan saat siang hari, pintu ruangan terbuka saat AC 

dinyalakan, fasilitas ruangan menyala saat ruangan tidak 

digunakan dan lainya. Ketersedian energi listrik maupun 

energi bahan bakar untuk supply pembangkit sangat terbatas 

sebagai akibat krisis energi. Oleh karena itu, harus selektif 

dalam menggunakan energi listrik untuk kehidupan sehari-

hari agar dapat menghemat dalam segi keuangan maupun 

ketersediaan energi. Kampus ITPLN kemudian menemukan 

cara menghemat hingga meningkatkan efisiensi energi listrik. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui efisiensi energi 

listrik pada gedung adalah dengan intensitas konsumsi energi.

 

Program Peningkatan Efisiensi dan Penghematan energi listrik 

di ITPLN akan dilaksanakan dengan rekonfigurasi jaringan dan 

meterisasi listrik di tiap jurusan, otomasi penggunaan energi 

listrik di kelas, penggantian bertahap peralatan listrik dengan 

peralatan yang hemat energi, pencabutan steker listrik 

yang tidak digunakan, dan pengaturan penerangan umum. 

Kebijakan internal ITPLN telah mewajibkan pengaturan suhu 

pendingin ruangan yang tidak boleh lebih rendah dari 24oC 

serta kebijakan penggantian bertahap peralatan listrik dengan 

peralatan yang hemat energi. Berbagai penelitian yang 

melibatkan berbagai displin ilmu juga telah dilakukan terkait 

dengan penggunaan renewable energy. Penelitian di bidang 

ini merupakan salah satu tema penelitian unggulan di ITPLN.

Program Peningkatan 
Efisiensi Energi Listrik
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#
Solar panel

’’Di cafetaria ITPLN, telah 

digunakan kompor 

listrik sebagai alternatif 

kompor gas dengan 

memanfaatkan energi 

listrik yang dibangkitkan 

oleh solar panel.’’

Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan 

yang paling mudah didapat dan berlimpah jumlahnya, 

yang beberapa waktu belakangan mulai meningkat 

pemanfaatannya. Energi surya dalam bentuk radiasi dapat 

dirubah secara langsung menjadi energi listrik dengan 

menggunakan teknologi photovoltaic (PV) yang perangkatnya 

sering disebut sel surya, serta sistemnya dinamakan 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). 

Kawasan perkotaan yang sebagian besar ruangnya dipenuhi 

dengan bangunan-bangunan besar (pencakar langit), 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan pembangkit listrik 

tenaga surya. Aplikasi PLTS juga dapat dilakukan di kawasan 

kampus seperti halnya kampus ITPLN yang menerapkan sistem 

PLTS untuk mendukung penggunaan renewable energy yaitu 

energi surya dengan memanfaatkan atap cafetaria sebagai 

media pemasangan solar panel. 

Di cafetaria ITPLN, telah digunakan kompor listrik sebagai 

alternatif kompor gas dengan memanfaatkan energi listrik 

yang dibangkitkan oleh solar panel. Selain itu, dapat juga 

digunakan untuk kebutuhan peralatan listrik lainnya di dalam 

cafetaria.

Pemasangan PLTS di atap cafetaria ini memiliki keunggulan 

tersendiri apabila dibandingkan dengan PLTS skala besar, 

diantaranya lebih mudah dan murah untuk diintegrasikan 

dengan sistem kelistrikan yang sudah ada, dapat 

memanfaatkan lahan yang ada (mengurangi biaya investasi 

lahan), serta dapat turut mengurangi beban jaringan sistem 

yang ada.

Pemanfaatan Atap Cafetaria 
Itpln Sebagai Platform Pema-
sangan Panel Surya
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#
Solar Panel

’’Energi yang dihasilkan 

oleh panel surya ini 

digunakan untuk 

kebutuhan peralatan 

listrik di dalam kampus 

misalnya di ruang kelas, 

ruang dosen, ruang 

teater, ruang meeting, 

lobby kampus, dan 

sebagainya.’’

Sebagai institusi pendidikan tinggi, ITPLN memiliki peran 

penting yang berdampak besar bagi elemen kampus 

maupun masyarakat. Contohnya pada kebijakan program 

green campus yang memiliki potensi besar dalam memberi 

pengaruh positif, seperti pada salah satu indikatornya, yaitu 

pemanfaatan sumber energi baru terbarukan. Perguruan tinggi 

dapat menjadi kunci dalam pergerakan penggunaan energi 

yang layak untuk lingkungan. Guna mendukung pergerakan ini, 

ITPLN memanfaatkan panel surya/photovoltaic menggantikan 

penggunaan energi fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik di 

kampus. 

Energi yang dihasilkan oleh panel surya ini digunakan untuk 

kebutuhan peralatan listrik di dalam kampus misalnya di 

ruang kelas, ruang dosen, ruang teater, ruang meeting, lobby 

kampus, dan sebagainya.

Pemasangan PLTS memiliki keunggulan tersendiri apabila 

dibandingkan dengan PLTS skala besar, diantaranya lebih 

mudah dan murah untuk diintegrasikan dengan sistem 

kelistrikan yang sudah ada, dapat memanfaatkan lahan yang 

ada (mengurangi biaya investasi lahan), serta dapat turut 

mengurangi beban jaringan sistem yang ada.

Pemanfaatan Solar Panel un-
tuk penggunaan listrik kam-
pus
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#
Kuliah Umum

’’Kuliah umum tentang 

penerapan SMART GRID 

di Indonesia. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan 

pada Sabtu, 21 November 

2020 pukul 10.00 – 13.00 

WITA yang bertempat di 

Sumbawa Technopark’’

Rektor Institut Teknologi PLN, Prof. Dr. Iwa Garniwa M K, MT 

berkesempatan menjadi pembicara dalam acara Kuliah 

umum tentang penerapan SMART GRID di Indonesia. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 21 November 2020 pukul 

10.00 – 13.00 WITA yang bertempat di Sumbawa Technopark, 

Universitas Teknologi Sumbawa.

Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara Universitas 

Teknologi Sumbawa (UTS), Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia 

(PJCI) dan juga Institut Teknologi PLN (IT-PLN). Selain Prof. Iwa, 

adapula Ir. Eddie Widiono yang menjabat sebagai Direktur 

Utama PT PLN (Persero) pada periode 2001 – 2008, Dan Bpk. 

Chairul Hudaya, Ph.D Rektor Universitas Teknologi Sumbawa 

yang membawakan welcoming speech.

Selain Kuliah Umum, dalam kesempatan yang sama juga ada 

acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara IT-PLN 

dengan UTS dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

kerja sama dalam bidang Pendidikan, pengajaran, penelitian, 

pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah Umum Penerapan 
Smart Grid Di Indonesia 
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#

Zero Emission Transportation

Konsep ini menerapkan pengembangan sistem transportasi yang 

ramah lingkungan, aman dan nyaman. Kendaraan listrik milik 

ITPLN dengan daya saat ini sebesar 3000 Watt serta tegangan 

60 Volt mampu berjalan dengan speed maksimum 80 km/jam. 

Kedepannya akan dibuat juga Stasiun Penyedia Listrik Umum 

(SPLU), sehingga bisa dilakukan fast charging agar kendaraan 

listrik ini bisa optimum pemakaiannya. SPLU yang akan dibuat bisa 

bermanfaat juga untuk sepeda motor listrik yang saat ini sedang 

dalam proses penyelesaian juga. Kendaraan ini menggunakan 

energi listrik sebagai sumber penggerak utama sehingga 

kendaraan ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak 

yang dapat menghasilkan polusi udara. 

Kendaraan Listrik Roda Tiga

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik akan menjadi 

salah satu faktor yang paling utama pendukung transisi energi 

bersih. Hal ini ditunjukkan dari gencarnya program pemerintah 

terkait sosialisasi kendaraan listrik, mulai dari insentif yang 

diberikan hingga percepatan infrastruktur pengisian daya 

listrik. Pasalnya seperti yang sudah diketahui, kendaraan listrik 

lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Sebab, 

kendaraan ini merupakan kendaraan non emisi yang tidak 

mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sehingga, penggunaan 

kendaraan ini dapat membuat kualitas udara menjadi lebih 

baik karena tidak mencemari lingkungan. Manfaat kendaraan 

listrik selanjutnya yaitu  penghematan energi fosil dimana tidak 

diperlukan lagi penggunaan bahan bakar minyak

Guna mendukung peran EBT mewujudkan transisi energi bersih, 

ITPLN memproduksi beberapa kendaraan listrik berupa motor 

listrik. Uji coba motor listrik ini juga telah dilakukan di kawasan 

ITPLN. Motor listrik yang diproduksi yaitu dengan kapasitas 3 kW 

menggunakan batterai 50 Ah / 60 Volt dengan kecepatan +/- 80 

km/jam dengan lama waktu penggunaan batterai selama 3 jam 

dan pengecasan selama 2 jam. 

Motor Listrik
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#

Institut Teknologi PLN memiliki lokasi yang sangat strategis . 

Salah satu fasilitasnya adalah memiliki lokasi parkiran yang luas 

dan aman. Seluruh area parkir  sudah di lengkapi CCTV  dan 

memiliki tempat penitipan helm GRATIS bagi karyawan maupun 

mahasiswa . Parkiran ITPLN ini mampu menampung ribuan 

sepeda motor dan ratusan mobil pada waktu yang bersamaan.  

Setiap karyawan dan mahasiswa yang mengenderai kendaraan 

roda dua wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kenderaan 

(STNK) setiap keluar dari lokasi parkir ITPLN. Hal itu bertujuan 

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap 

masyarakat kampus.

Begitu juga dengan area parkir roda empat yang terpisah dengan  

area parkir roda dua juga memiliki fasilitas keamanan security 

selama  24 Jam.

Area Parkir Sepeda

Kampus ITPLN telah mencanangkan diri menjadi Green Campus. 

Salah satu poin penting dalam penataan berbasis Green Campus 

ialah kualitas jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di kampus ITPLN 

menempati posisi penting dalam sirkulasi mahasiswa di kampus 

dan pada saat keluar-masuk kampus. Persebaran mahasiswa 

yang beraktivitas berjalan kaki menuju ke kampus mayoritas 

berada di sekitar kampus ITPLN. Tersedianya dua pintu resmi 

pada area Kampus ITPLN membuat ada aktivitas berjalan kaki 

yang signifikan pada hari aktif perkuliahan. Pada lingkungan 

kampus di sisi Utara, Selatan, dan Timur, aktivitas berjalan 

kaki tidak cukup signifikan akibat jalur kendaraan yang lebar, 

sehingga menyebabkan lebih banyak aktivitas menggunakan 

kendaraan bermotor keluar-masuk kampus. Untuk mewujudkan 

jalur pejalan kaki yang memenuhi standar dan mendorong 

aktivitas berjalan kaki di dalam kampus, terdapat beberapa poin 

yang perlu diperhatikan oleh kampus ITPLN. Ketersediaan jalur 

pedestrian yang sesuai standar dan walkable harus menjadi 

pertimbangan utama sirkulasi pejalanj kaki di dalam kampus. 

Terwujudnya lingkungan yang walkable, yaitu lingkungan yang 

bersahabat bagi aktivitas berjalan kaki, merupakan salah satu 

kunci tercapainya lingkungan kampus yang sehat dan aktif.

Jalur Pedestrian

Lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan 

kaki akan mengurangi permasalahan kemacetan, 

polusi dan kepadatan yang berlebihan dari sirkulasi 

kendaraan bermotor di dalam kampus. Peletakan 

jalur pedestrian yang tepat sesuai masterplan 

lingkungan kampus dapat menjadi solusi 

mengurangi kepadatan sirkulasi mahasiswa di 

lingkungan fakultas dengan aktivitas berjalan kaki 

yang banyak. Berbagai macam kelebihan dapat 

diperoleh dengan menerapkan walkability pada 

lingkungan kampus.
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#

Waste-To-Energy

Program TOSS sebenarnya merupakan program kerja sama 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung dengan STT PLN dan 

PT Indonesia Power--yang membawa rombongan wartawan, 

termasuk saya, hari itu. Program ini berangkat dari keinginan 

untuk mengatasi masalah sampah di kabupaten itu dan menuju 

Bali yang mandiri secara energi. Adapun TOSS Gunaksa menjadi 

percontohan bagi program serupa di desa-desa lainnya di 

Klungkung. Sebelum proyek ini berjalan, Bendahara TOSS Gunaksa 

Nengah Mariani bercerita masyarakat sekitar selalu membuang 

sampah di sungai. Pascabanjir bandang pada 2010, yang 

menimbulkan kerugian material cukup besar, Pemkab Klungkung 

pun menyusun program pengolahan sampah.

Ubah Sampah Jadi Listrik

Secara holistic dalam mensukseskan program progreen, haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan 

mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam pohon 

saja, seperti selama ini yang dilakukan pemerintah (akan terjadi pemubadziran anggaran saja) tapi dengan mengelola 

kebersihan untuk dijadikan sarana dan prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi hijau, tentu didalanmnya 

akan tercipta sebuah proses kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal (tercipta kemandirian).

ITPLN melakukan Pembuatan composting center dan penerapan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah secara 

mandiri di lingkungan kampus. 

Composting Center
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SDG 8 - Pekerjaan Layak Dan 
Pertumbuhan Ekonomi
Pekerjaan yang layak dalam kondisi yang aman dan stabil merupakan komponen penting untuk membantu orang keluar 

dari kemiskinan, dengan aspek-aspek yang terkait dengan pengurangan kelaparan dan peningkatan kesehatan. Munculnya 

pekerjaan tidak tetap, perbudakan modern, dan pertumbuhan yang tidak merata telah menciptakan ancaman bagi masa 

depan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi sebagai pemberi kerja dapat memimpin, sebagai guru dapat mendidik untuk 

masa depan, dan sebagai inovator dapat mengembangkan cara kerja yang baru dan lebih adil.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil akan menuntut masyarakat untuk menciptakan kondisi yang 

memungkinkan orang memiliki pekerjaan berkualitas yang merangsang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Inovasi akan 

menjadi kunci dalam hal ini, demikian pula pendidikan (SDG4 dan SDG9). Perempuan seringkali berada dalam pekerjaan 

yang paling berbahaya dan dibayar rendah – atau menghadapi masalah kesetaraan upah dan kemajuan (SDG5).

Rubik UMKM

Usaha Mahasiswa Ksatriapetir Mantap

ITPLN memiliki sebuah portal yang mengakomodir komunikasi antar 

pihak pengelola kampus dengan seluruh pegawainya, dari mulai 

dosen sampai pada karyawan. Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIMPEG) ITPLN memberikan berbagai informasi tentang kepegawaian 

termasuk: Perkuliahan, libur nasional, kegiatan dosen dan karyawan, 

outing, dll. Dari SIMPEG, dosen dan karyawan juga dapat mengakses 

slip gaji, tunjangan, dan pinjaman.
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SDG 9 - Industri, Inovasi, 
Dan Infrastruktur

SNEKTI 2021

Pandemi belum berakhir, tapi bukan merupakan sebuah akhir 

dalam perjalanan ITPLN untuk tetap menunjukkan eksistensinya 

dalam TRIDARMA Perguruan Tinggi, Di pertengahan tahun 2021 

ITPLN dengan bangga kembali menyelenggarakan Seminar 

Nasional Energi, kelistrikan dan Informatika “SNEKTI” untuk kedua 

kalinya. SNEKTI 2021 menjadi arena untuk mempublikasikan hasil 

riset dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan dapat 

berkontribusi pada kepentingan nasional secara berkelanjutan.

SNEKTI merupakan sebuah acara dalam upaya untuk menghadapi 

revolusi industry ke-4 (Industri 4.0) di bidang Energi dan Kelistrikan 

untuk mewujudkan kemandirian dalam Energi Nasional.

Seminar Nasional Energi 
Kelistrikan, Teknik Dan 
Informatika 

Institut Teknologi PLN (ITPLN) membuat laboratorium baru untuk 

melakukan penelitian gasifikasi Massa dan sampah, Jumat 

(29/10/2021). Melansir situs resmi ITPLN, laboratorium ini bertujuan 

untuk menunjang pembelajaran dan bentuk nyata dari kontribusi 

ITPLN dalam persiapan energi alternatif masa depan yang berasal 

dari bahan bakar biomassa dan sampah. Sebelumnya, beberapa 

laboratorium lain seperti PLTU Mini dan Waste To Energy Center 

juga sudah diresmikan. Semuanya memiliki fungsi untuk menjadi 

sebuah siklus sumber energi masa depan, dan juga dapat 

menjadi solusi untuk pengurangan sampah. Dalam praktiknya, 

Waste to Energy Center memproduksi briket dari sampah sebagai 

bahan bakar laboratorium Gasifikasi Biomassa dan Sampah. 

Bahan bakar ini nantinya dikonversi menjadi listrik di PLTU Mini. 

Institut Teknologi PLN Buat 
Laboratorium Gasifikasi Massa 
untuk Kurangi Sampah

Laboratorium Gasifikasi 
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SDG 11 - Kota Dan Komunitas Yang 
Berkelanjutan
Kota dan masyarakat sendiri harus berkelanjutan. Semakin banyak populasi dunia yang tinggal di pusat kota, dan ini juga 

sering menjadi rumah bagi universitas kita. Kota dapat menjadi tempat inovasi dan peluang hebat, tetapi kota juga bisa 

menjadi rumah bagi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang parah. Interaksi antara perguruan tinggi dengan masyarakatnya, 

perkotaan dan pedesaan, perlu bersifat positif yang dapat berlangsung secara turun temurun.

Kota dapat menjadi pusat budaya dan juga industri dan inovasi (SDG9). Mereka juga bisa menjadi pusat kelaparan (SDG2) 

dan kemiskinan (SDG1). Kota dan masyarakat tidak terpisah dari kehidupan di bawah air (SDG14) atau di darat (SDG15), dan 

interaksi di antara mereka akan semakin ditekan oleh perubahan iklim (SDG13), kecuali jika tindakan dapat diambil secara 

berkelanjutan.

Pesantrenpreneur Icm Banten Semakin Eksis Dan Berkem-
bang Dengan Sentuhan Teknologi Informasi, Kontribusi Riil 
Dosen Itpln
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Mini Museum Ketenagalistrikan merupakan museum ilmu pengetahuan dan teknologi di kampus Institut Teknologi PLN yang 

memperagakan koleksi tentang Ketenagalistrikan. Berbagai koleksi peragaan disajikan menggunakan teknologi modern 

yang interaktif sehingga pengunjung dapat mempraktekkan sendiri peraganya seperti peragaan seri paralel, peragaan 

menghasilkan arus listrik dari pensil, koin dan dari magnet.

Keragaman informasi dan koleksi yang disediakan, memungkinkan Museum ini terletak di area sayap lobby bagian kiri 

kampus ITPLN sehingga dapat dikunjungi dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari rombongan 

pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga wisatawan domestik dan mancanegara. 

Mini Museum Ketenagalistrikan
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#

Zero Emission Transportation

Konsep ini menerapkan pengembangan sistem transportasi yang 

ramah lingkungan, aman dan nyaman. Kendaraan listrik milik 

ITPLN dengan daya saat ini sebesar 3000 Watt serta tegangan 

60 Volt mampu berjalan dengan speed maksimum 80 km/jam. 

Kedepannya akan dibuat juga Stasiun Penyedia Listrik Umum 

(SPLU), sehingga bisa dilakukan fast charging agar kendaraan 

listrik ini bisa optimum pemakaiannya. SPLU yang akan dibuat bisa 

bermanfaat juga untuk sepeda motor listrik yang saat ini sedang 

dalam proses penyelesaian juga. Kendaraan ini menggunakan 

energi listrik sebagai sumber penggerak utama sehingga 

kendaraan ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak 

yang dapat menghasilkan polusi udara. 

Kendaraan Listrik Roda Tiga

Energi Baru Terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik akan menjadi 

salah satu faktor yang paling utama pendukung transisi energi 

bersih. Hal ini ditunjukkan dari gencarnya program pemerintah 

terkait sosialisasi kendaraan listrik, mulai dari insentif yang 

diberikan hingga percepatan infrastruktur pengisian daya 

listrik. Pasalnya seperti yang sudah diketahui, kendaraan listrik 

lebih ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Sebab, 

kendaraan ini merupakan kendaraan non emisi yang tidak 

mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sehingga, penggunaan 

kendaraan ini dapat membuat kualitas udara menjadi lebih 

baik karena tidak mencemari lingkungan. Manfaat kendaraan 

listrik selanjutnya yaitu  penghematan energi fosil dimana tidak 

diperlukan lagi penggunaan bahan bakar minyak

Guna mendukung peran EBT mewujudkan transisi energi bersih, 

ITPLN memproduksi beberapa kendaraan listrik berupa motor 

listrik. Uji coba motor listrik ini juga telah dilakukan di kawasan 

ITPLN. Motor listrik yang diproduksi yaitu dengan kapasitas 3 kW 

menggunakan batterai 50 Ah / 60 Volt dengan kecepatan +/- 80 

km/jam dengan lama waktu penggunaan batterai selama 3 jam 

dan pengecasan selama 2 jam. 

Motor Listrik
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#

Institut Teknologi PLN memiliki lokasi yang sangat strategis . 

Salah satu fasilitasnya adalah memiliki lokasi parkiran yang luas 

dan aman. Seluruh area parkir  sudah di lengkapi CCTV  dan 

memiliki tempat penitipan helm GRATIS bagi karyawan maupun 

mahasiswa . Parkiran ITPLN ini mampu menampung ribuan 

sepeda motor dan ratusan mobil pada waktu yang bersamaan.  

Setiap karyawan dan mahasiswa yang mengenderai kendaraan 

roda dua wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kenderaan 

(STNK) setiap keluar dari lokasi parkir ITPLN. Hal itu bertujuan 

untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi setiap 

masyarakat kampus.

Begitu juga dengan area parkir roda empat yang terpisah dengan  

area parkir roda dua juga memiliki fasilitas keamanan security 

selama  24 Jam.

Area Parkir Sepeda

Kampus ITPLN telah mencanangkan diri menjadi Green Campus. 

Salah satu poin penting dalam penataan berbasis Green Campus 

ialah kualitas jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di kampus ITPLN 

menempati posisi penting dalam sirkulasi mahasiswa di kampus 

dan pada saat keluar-masuk kampus. Persebaran mahasiswa 

yang beraktivitas berjalan kaki menuju ke kampus mayoritas 

berada di sekitar kampus ITPLN. Tersedianya dua pintu resmi 

pada area Kampus ITPLN membuat ada aktivitas berjalan kaki 

yang signifikan pada hari aktif perkuliahan. Pada lingkungan 

kampus di sisi Utara, Selatan, dan Timur, aktivitas berjalan 

kaki tidak cukup signifikan akibat jalur kendaraan yang lebar, 

sehingga menyebabkan lebih banyak aktivitas menggunakan 

kendaraan bermotor keluar-masuk kampus. Untuk mewujudkan 

jalur pejalan kaki yang memenuhi standar dan mendorong 

aktivitas berjalan kaki di dalam kampus, terdapat beberapa poin 

yang perlu diperhatikan oleh kampus ITPLN. Ketersediaan jalur 

pedestrian yang sesuai standar dan walkable harus menjadi 

pertimbangan utama sirkulasi pejalanj kaki di dalam kampus. 

Terwujudnya lingkungan yang walkable, yaitu lingkungan yang 

bersahabat bagi aktivitas berjalan kaki, merupakan salah satu 

kunci tercapainya lingkungan kampus yang sehat dan aktif.

Jalur Pedestrian

Lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan 

kaki akan mengurangi permasalahan kemacetan, 

polusi dan kepadatan yang berlebihan dari sirkulasi 

kendaraan bermotor di dalam kampus. Peletakan 

jalur pedestrian yang tepat sesuai masterplan 

lingkungan kampus dapat menjadi solusi 

mengurangi kepadatan sirkulasi mahasiswa di 

lingkungan fakultas dengan aktivitas berjalan kaki 

yang banyak. Berbagai macam kelebihan dapat 

diperoleh dengan menerapkan walkability pada 

lingkungan kampus.
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SDG 12 - Konsumsi Dan Produksi 
Yang Bertanggung Jawab
Waste-To-Energy Composition (WTEC) 
Secara holistic dalam mensukseskan program progreen, 

haruslah dimulai dengan program bersih lingkungan dengan 

mengelola sampah dengan bijaksana. Sesungguhnya 

inilah inti dari program progreen. Bukan hanya menanam 

pohon saja, seperti selama ini yang dilakukan pemerintah 

(akan terjadi pemubadziran anggaran saja) tapi dengan 

mengelola kebersihan untuk dijadikan sarana dan 

prasarana pupuk dan pemupukan agar tanaman menjadi 

hijau, tentu didalanmnya akan tercipta sebuah proses 

kreatifitas dan aktivitas di tingkat masyarakat komunal 

(tercipta kemandirian). Diharapkan dengan pola komunal 

ini, masyarakat tentu akan peduli menanam pohon dan 

tidak terlalu susah memeliharanya, karena pupuknya yang 

berbasis sampah kota dapat dengan mudah diperoleh 

(sustainable). 

Melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

mengamanatkan untuk mengelola sampah ditingkat 

hulu sampai ke produsen sampah (masyarakat, kawasan 

industri,pasar tradisional/mall, dll). Seharusnya pemda 

Kab/Kota persegera merealisir dengan “tegas dan disiplin”, 

membuat atau merevisi perda, merancang master plan 

pengelolaan sampah berbasis komunal. ITPLN melakukan 

pembuatan composting center dan penerapan berbagai 

kebijakan terkait pengelolaan sampah secara mandiri di 

lingkungan kampus. 
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Laboratorium Gasifikasi Massa Untuk Kurangi 
Sampah Itpln

Institut Teknologi PLN (ITPLN) membuat laboratorium baru 

untuk melakukan penelitian gasifikasi Massa dan sampah, 

Jumat (29/10/2021). Melansir situs resmi ITPLN, laboratorium 

ini bertujuan untuk menunjang pembelajaran dan bentuk 

nyata dari kontribusi ITPLN dalam persiapan energi alternatif 

masa depan yang berasal dari bahan bakar biomassa 

dan sampah. Sebelumnya, beberapa laboratorium lain 

seperti PLTU Mini dan Waste To Energy Center juga sudah 

diresmikan. Semuanya memiliki fungsi untuk menjadi 

sebuah siklus sumber energi masa depan, dan juga 

dapat menjadi solusi untuk pengurangan sampah. Dalam 

praktiknya, Waste to Energy Center memproduksi briket 

dari sampah sebagai bahan bakar laboratorium Gasifikasi 

Biomassa dan Sampah. Bahan bakar ini nantinya dikonversi 

menjadi listrik di PLTU Mini.
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SDGs ITPLN
The Impact Rankings adalah upaya global pertama 

untuk mengukur kemajuan universitas khususnya di 

sekitar SDGs. Ini dapat menjadi katalisator tindakan, 

mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban 

universitas kita, dan kesempatan bagi mereka untuk 

menyoroti pekerjaan hebat yang telah mereka lakukan.

sdgs.itpln.ac.id

worldrank@itpln.ac.id


