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Deskripsi Singkat Road Map laboratorium 

A. Pendidikan 

Peran Laboratorium Perpindahan Panas dan Massa dalam Proses Belajar Mengajar adalah dalam 

mengelola pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa S1 dalam bentuk Skripsi dan Tugas Perancangan Pabrik.  

Mata kuliah ini harus diambil mahasiswa pada semester 7 dan 8. Pada tugas akhir skripsi, mahasiswa 

diberi tugas melakukan penelitian. Penelitian bisa dilaksanakan secara eksperimen dan atau simulasi. 

Tema penelitian yang dikerjakan sesuai dengan pohon penelitian laboratorium. Dalam hal ini terdapat 

beberapa focus penelitian yaitu: Pemisahan bitumen dari Asbuton, Absorpsi Reaktif, Drying, Evaporasi 

dalam falling film, Distilasi, Pemisahan dengan Membran, Pemanfaatan Biogas, dan Proses Pyrolisis. 

Sedang untuk tugas perancangan pabrik, mahasiswa ditugaskan untuk merancang suatu pabrik untuk 

memproduksi suatu produk.  

Laboratorium Perpindahan Panas dan massa juga berperan untuk mengelola pelaksanaan 

penelitian untuk mahasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3). Pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa S1, S2 

dan S3 dilakukan secara terintegrasi. Mahasiswa S3 sebagai coordinator penelitian. Mahasiswa S1 dan S2 

melakukan penelitian dibawah koordinasi mahasiswa S3 untuk support penelitian S3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Penelitian 

Peta jalan penelitian untuk laboratorium perpindahan panas dan massa ditunjukkan pada Tabel-1 

berikut 

Tabel 1 Peta Jalan Penelitian laboratorium perpindahan panas dan massa teknik kimia 

Topik 

Penelitia

n 

Capaian 

sampai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 

Energi 

dan 

Lingkung

an  

Studi kinetik proses absorpsi 

CO2 kedalam larutan K2CO3 

berpromotor Asam Borat 

 

Pengembangan 

model matematik 

proses absorpsi 

reaktif gas CO2 dan 

H2S kedalam larutan 

MDEA pada tray 

column 

 

Rancang bangun packed 

column untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dan H2S 

dari gas bio kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor Asam borat 

Rancang bangun tray 

column untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dan 

H2S dari gas alam 

kedalam larutan 

MDEA 

Studi kinetik proses absorpsi 

CO2 kedalam larutan K2CO3 

berpromotor MDEA 

 

Rancang bangun 

packed column 

untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dari 

gas sintesa kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor Asam 

borat 

Rancang bangun packed 

column untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dan H2S 

dari gas bio kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor MDEA 

Simulator Unit 

Pemisahan gas CO2 

pada Industri Pupuk 

Pengembangan model 

matematik proses absorpsi 

reaktif gas asam kedalam 

larutan K2CO3 berpromotor 

Asam Borat pada packed 

column 

 

Rancang bangun 

packed column 

untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dari 

gas sintesa kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor MDEA 

Rancang bangun packed 

column untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dan H2S 

dari gas bio kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor DEA 

Pengembangan model 

matematik proses absorpsi 

reaktif gas asam kedalam 

larutan K2CO3 berpromotor 

MDEA pada packed column 

 

Rancang bangun 

packed column 

untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 

kedalam larutan 

K2CO3 berpromotor 

MSG 

Rancang bangun packed 

column untuk absorpsi 

reaktif gas CO2 dan H2S 

dari gas bio kedalam 

larutan K2CO3 

berpromotor MSG 

Simulator Unit 

Pemisahan gas CO2 

dan H2S pada Industri 

Migas 
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Lanjutan 

Topik 

Penelitia

n 

Capaian 

sampai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020 

Energi 

dan 

Transport

asi 

Studi perpindahan massa pada 

proses ekstraksi Asbuton 

menggunakan pelarut kerosin 

Rancang bangun 

pilot plant untuk 

pemisahan bitumen 

aspalt dari batuan 

Asbuton kapsitas 50 

kg/jam 

Pengembangan teknologi 

proses pemisahan 

bitumen aspalt dari 

batuan asbuton dengan 

pelarut kerosin skala 

industri 

 

Studi proses pemisahan larutan 

bitumen dalam pelarut organic 

dari mineral sisa  

Runing pilot plant 

untuk pemisahan 

bitumen aspal dari 

batuan Asbuton 

kapsitas 50 kg/jam 

  

Studi perpindahan panas dan 

massa pada proses pemisahan 

bitumen dari larutannya dalam 

pelarut organik secara 

evaporasi 

Evaluasi Rancang 

bangun pilot plant 

untuk pemisahan 

bitumen aspal dari 

batuan Asbuton 

kapsitas 50 kg/jam  

  

Karakterisasi bitumen hasil 

ekstraksi asbuton 

ekstraksi asbuton 

untuk memenuhi 

standar aspal 

minyak 

  

Studi perpindahan massa pada 

proses ekstraksi Asbuton 

dengan pelarut air panas 

Rancang bangun 

pilot plant untuk 

pemisahan bitumen 

aspalt dari batuan 

Asbuton dengan 

pelarut air panas 

kapsitas 50 kg/jam 

Pengembangan teknologi 

proses pemisahan 

bitumen aspalt dari 

batuan asbuton dengan 

pelarut air panas skala 

industri 

 

 

  Riset Fundamental   

  Riset Terapan   

  Riset Industri   



Lanjutan 

Topik 

Peneliti

an 

2014-2018 2018-2021 2021-2-25  

Teknol

ogi 
Pemisa

han 

Lanjut 

Penelitian dasar tentang 

pengembangan teknologi 
pemisahan berbasis distilasi 

dan molekuler sieve utk 

pemurnian bio ethanol 

Penelitian terapan 

tentang pengembangan 
teknologi pemisahan 

berbasis distilasi dan 

molecular sieve utk 
pemurnian bio ethanol 

  

Penelitian dasar tentang 

pengembangan teknologi 

pemisahan berbasis carbon 
silica utk dehudrasi bahan 

bakar gas dan bahan bakar 

cair (bio ethanol) 

Penelitian terapan 

tentang pengembangan 

teknologi pemisahan 
berbasis carbon silica utk 

dehudrasi bahan bakar 

gas dan bahan bakar cair 
(bio ethanol)  

  

Penelitian dasar tentang 

pengembangan teknologi 

pemisahan berbasis 
membrane untuk  

penghilangan gas asam pada 

bahan bakar gas 

Penelitian terapan 

tentang pengembangan 

teknologi pemisahan 
berbasis membrane untuk  

penghilangan gas asam 

pada bahan bakar gas 

  

 Penelitian dasar tentang 
pengembangan teknologi 

pemisahan berbasis 

membrane untuk 
recovery hydrogen dari 

off gas 

Penelitian 
terapan tentang 

pengembangan 

teknologi 
pemisahan 

berbasis 

membrane untuk 
recovery 

hydrogen dari 

off gas 

 

Penelitian dasar tentang 
pengembangan teknologi 

pemisahan berbasis 

membrane untuk desalinasi 
air laut 

Penelitian terapan 
tentang pengembangan 

teknologi pemisahan 

berbasis membrane untuk 
desalinasi air laut 

  

 

 

 

 

 

 



Lanjutan 

Topik 

Peneliti

an 

2014-2018 2018-2021 2021-2025  

Pember

dayaan 
sumber 

daya 

alam 

 Penelitian dasar untuk 

pengembangan teknologi 
produksi bahan berbasis 

sodium yang meliputi 

NaCl, NaOH, Na2CO3 
dengan bahan baku air 

laut. Teknologi produksi 

tersebut berbasis 

membrane electrolysis 
 

Penelitian 

terapan untuk 
pengembangan 

teknologi 

produksi bahan  
berbasis sodium 

yang meliputi 

NaCl, NaOH, 

Na2CO3 dengan 
bahan baku air 

laut. Teknologi 

produksi 
tersebut 

berbasis 

membrane 
electrolysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Pengabdian kepada Masyarakat 

 

     Kegiatan pengabdian masyarakat di laboratorium Perpindahan Panas dan Massa dilaksanakan 

dengan berkolaborasi dengan laboratorium laboratorium lain di departemen teknik kimia. 

Kegiatan Pengfabdian kepada masyarakat meliputi: 

1. Pelatihan terhadap guru guru SMU/SMK mengenai keteknik kimia an 

2. Pelatihan terhadap karyawan karyawan pabrik. Materi disesuaikan dengan kebutuhan pabrik 

dalam rangka pengembangan SDM 

3. Pelatihan terhadap Masyarakat lain. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

4. Penyelesaian persoalan persoalan pabrik dan konsultasi teknik 

5. Pengembangan proses dan atau peralatan untuk suatu pabrik 

6. Pengembangan proses dan proto type untuk mengasilkan suatu produk 

… 

 

 

 


