
RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

 
Surat Edaran Rektor Nomor T/95007/IT2/TU.00.08/2019 tentang “Mendukung Institut Teknologi         

Sepuluh Nopember sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan” tanggal 18          

Nopember 2019, mendorong penggunaan sumber energi terbarukan ITS, yaitu pada poin:  

B. Upaya melakukan efiensi dan konservasi energi  

9. Mendorong pemanfaatan teknologi untuk melakukan efisiensi energi  

10. Mendorong upaya konservasi energi melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk            

digunakan di kampus ITS. 

 

 
ITS memiliki sumber energi terbarukan yang digunakan di kampus sebanyak 2 (dua) sumber dengan              

total energi yang dihasilkan per tahun sebesar 145855 kWh, terdiri dari:  

1. Solar power dengan total energi yang dihasilkan sebesar 144175 kWh / tahun  

2. Clean Biomass yang terdiri dari biogas dan gasifikasi dengan total energi yang dihasilkan sebesar              

480 kWh / tahun  

3. Biodiesel dengan total energi yang dihasilkan sebesar 1220 kWh/tahun, yang dipresentasikan           

pada: 

-  www.its.ac.id/news/2020/10/09/luaskan-kerja-sama-its-tandatangani-mou-dengan-pt-bgr/  

- https://republika.co.id/berita/qhzsdr349/bgr-logistics-dan-its-kerja-sama-program-bisnis-dan-pkm  

 

 

1. ITS memiliki sumber energi terbarukan solar power atau panel surya dengan total energi yang              

dihasilkan sebesar 125560 kWh / tahun, diantaranya meliputi: 

a. Panel surya di Gedung Research Center dengan total energi yang dihasilkan sebesar 65700             

kWh/tahun 

b. Panel surya di Gedung Departemen Teknik Elektro dengan total energi yang dihasilkan sebesar             

29.200 kWh/tahun 

c. Panel surya di Departemen Arsitektur dengan total energi yang dihasilkan sebesar 7300 kWh/             

tahun 

d. Panel Surya di Departemen Teknik Fisika dengan total energi yang dihasilkan sebesar 7300             

kWh/ tahun 

e. Panel surya di urban farming ITS dengan total energi yang dihasilkan sebesar 1825 kWh/tahun 

f. Panel surya untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan CCTV dengan total energi yang             

dihasilkan sebesar 7300 kWh / tahun 

g. Panel Surya di parkiran Gedung Rektorat ITS dengan total energi yang dihasilkan sebesar 3650              

kWh / tahun 

h. Panel surya di Gedung Riset Mobil Listrik dengan total energi yang dihasilkan sebesar 7300              

kWh / tahun 

i. Panel surya di Gedung Robotika dengan total energi yang dihasilkan sebesar 7300 kWh / tahun 

 

 

 



  

Panel Surya di Gedung Research Center ITS 

 

 

  

Panel Surya pada gedung Departemen Teknik Elektro 
 

 

  

Baterai solar panel Departemen Teknik Elektro Rangkaian solar panel Departemen Teknik            
Elektro  
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Panel Surya pada Departemen Teknik Arsitektur dan Parkiran Teknik Elektro 

 
 

      
Panel Surya di Urban Farming ITS  

 
 

       



Panel Surya untuk Penerangan Jalan Umum (PJU)  

       

      Panel Surya di Parkiran Gedung Rektorat                   Panel Surya di Departemen Teknik Fisika  
 
 
 

  
Panel surya di Gedung Riset Mobil Listrik 

 

  

Panel surya di Gedung Robotika 
 

 

2. ITS memiiki sumber energi terbarukan clean biomass berupa biogas dan gasifikasi dengan total             

energi yang dihasilkan sebesar 480 kWh / tahun  

a. Sumber energi terbarukan biogas ITS merupakan bagian dari penelitian dari Departemen           

Teknik Instrumentasi untuk mengolah sampah sisa organik yang dihasilkan ITS sebesar 100            

kg/hari dengan kapasitas 240 kWh/ tahun  



b. Sumber energi terbarukan gasifikasi ITS mengolah biomassa/sampah menjadi listrik. Gasifikasi          

ITS tersusun dari satu reaktor gasifikasi, sistem refinary syn-gas (cyclone dan water            

scrubber) dan mesin dual fuel sistem. Total energi yang dihasilkan yakni 240 kWh/tahun  

 

 

Spesifikasi Reaktor Biogas ITS 
  

Reaktor Biogas ITS  
 

 

 

 

 



  

Power Plant berbasis Gasifikasi Biomassa 

 
3. ITS memiliki sumber energi terbarukan biodiesel plant, dengan total energi sebesar 1200            

kWh/tahun  

ITS melakukan penelitian dan pengembangan mengenai biodiesel yang bekerjasama dengan PT           

BGR. Biodisesl plant ini memanfaatkan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Total energi            

yang dihasilkan yakni 1200 kWh/tahun. 

 

  

Biodiesel Plant ITS 
 


