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Deskripsi Singkat Road Map laboratorium 

A. Pendidikan 

Dalam hal peran dalam pendidikan, laboratorium elektrokimia dan korosi menyediakan tempat 

dan fasilitas bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk melakukan penelitian sesuai dengan road map 

penelitian sehingga dihasilkan skripsi/tugas akhir, thesis, dan disertasi. 

Selain itu, salah satu modul praktikum dalam matakuliah Kimia Fisika yang merupakan 

matakuliah wajib S1 semester 3 yaitu topik elektrokimia dan topik adsorpsi dilaksanakan di 

laboratorium elektrokimia dan korosi. Dalam hal ini, laboratorium elektrokimia dan korosi 

bersifat menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan praktikum kimia fisika yang menjadi tugas 

pokok laboratorium kimia fisika. Dalam praktikum ini alat yang digunakan adalah Galvanic 

Potensiostat dan BET.  

B. Penelitian 

Latar belakang roadmap penelitian laboratorium elektrokimia dan korosi adalah bahwa bidang 

teknik kimia telah meluas dari yang tradisional, yang berbasis pada industri minyak dan 

petrokimia, menjadi bidang interdisipliner. Untuk itu, tujuan laboratorium elektrokimia dan 

korosi adalah untuk memajukan pendidikan teknik kimia melalui penelitian lanjutan dalam teknik 

elektrokimia dan teknologi partikel dengan menangani masalah pemrosesan bahan untuk energi, 

biomedis, lingkungan dan pertanian. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian tentang 

sintesis partikel dengan metode elektrokimia dan sol-gel, pelapis untuk perlindungan korosi dan 

film tipis, pemulihan bahan berharga dari limbah seperti silika dari ampas tebu dan lumpur panas 

bumi untuk diubah menjadi bahan maju, mis. Silika aerogel, amina-grafted silica untuk adsorben 

CO2, dan lain-lain. Adapun roadmap penelitian laboratorium elektrokimia dan korosi dapat 

digambarkan seperti berikut: 



 

C. Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa konsultasi dengan industri dan masyarakat dan 

juga berupa pelatihan. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan anggota laboratorium sendiri 

tetapi banyak yang merupakan kolaborasi dengan laboratorium lain di bawah jurusan. Adapun 

yang sudah dilakukan oleh laboratorium elektrokimia dan korosi adalah sebagai berikut: 

Kerjasama penelitian: 

- PT. Gunung Bale: mengembangkan proses manufaktur serbuk silica dengan sifat-sifat khusus 

untuk bahan fungsional tinggi. 

- PT. Trans Jawa Sulawesi: laboratorium elektrokimia dan korosi melakukan penelitian 

bersama mengenai pengembangan bahan maju untuk aplikasi spesifik dari sumber mineral, 

khususnya magnesium. 

Konsultasi: 

- Perum Perhutani: Basic Engineering Design pabrik tepung sagu di Kecamatan Kais, 

Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat. 

- Total E&P Indonesie: Study Geometrical effect to gas measurements on fiscal gas metering 

system (kolaborasi dengan laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran Teknik Kimia 

ITS) 

- PT. Petrokimia Gresik: Evaluation study of air preheater 

- PT. Kaltim Daya Mandiri: Evaluation study on the performance of boiler (kolaborasi dengan 

laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran Teknik Kimia ITS) 

- PT. Pertamina: Simulation of CDU and HVU unit (kolaborasi dengan beberapa lab di Teknik 

Kimia ITS) 

 



Pelatihan: 

- Korosi dan pencegahannya (in house training PT. Kaltim Methanol Industry) 

- Proses simulasi menggunakan HYSYS (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pertamina) 

- Simulasi CFD untuk proses industry (kolaborasi dengan laboratorium Mekanika Fluida dan 

Pencampuran Teknik Kimia ITS) 

- Pelatihan Perangkat Lunak Simulasi Proses Teknik Kimia (COCO Simulator) Bagi Dosen dan 

Mahasiswa Prodi Teknik Kimia PTS dan Prodi Baru Teknik Kimia PTN (kolaborasi dengan 

laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran Teknik Kimia ITS) 

 

 


