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DAFTAR MATAKULIAH MERDEKA BELAJAR JURUSAN TEKNIK KIMIA 

UNTUK MAHASISWA LUAR UB JENJANG SARJANA 
 

No Kode MK Nama MK sks Semester Deskripsi 
Kapasitas 

(orang) 

Jadwal Perkuliahan 

Hari Jam 

1.  TKK61011 Azas Teknik Kimia II 3 3 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat 

menyelesaikan persoalan neraca energi tanpa dan dengan 

reaksi serta neraca massa dan energi secara simultan. 

Pokok bahasan mata kuliah ini yaitu (1) Hukum kekekalan 

energi, (2) Neraca energi tanpa reaksi kimia dan dengan 

reaksi kimia, (3) neraca massa dan energi secara simultan 

5   

2.  TKK61016 
Termodinamika Teknik 

Kimia I 
2 3 

Mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan 

mengaplikasikan hukum Termodinamika I, II dan III pada 

proses industri kimia. Pokok bahasan mata kuliah ini yaitu 

konsep dan implementasi hukum Termodinamika I, II dan 

III pada industri kimia 

5   

3.  TKK61081 
Teknologi Bahan Alam 

Hayati 
2 

Ganjil 

(3/5/7) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami 

teknologi proses pengolahan bahan- bahan alam hayati 

menjadi produk-produk komersial. Pokok bahasan mata 

kuliah ini yaitu proses pengolahan bahan alam hayati pada 

industri kimia (produk kesehatan, makanan, minuman, 

bahan tambahan makanan, bahan non pangan). 

5   

4.  TKK61070 Teknologi Bio-energi 3 
Ganjil 

(3/5/7) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat 

memahami konsep dasar teknologi energi dengan sumber 

daya  berbasis biomassa dan pemanfaatannya. Pokok 

bahasan mata kuliah ini yaitu: (1). Persiapan bioenergi: 

perubahan fisik dan sifat bahan baku untuk membuat 

bahan bakar lebih homogen, lebih mudah ditangani, 

transportasi, dan untuk meningkatkan kepadatan energi; 

(2) Perlakuan awal bahan baku dan proses untuk 

menghasilkan zat antara produk dan konversi untuk 

produk akhir yang dapat digunakan; (3) Konversi: untuk 

menghasilkan panas, listrik (atau keduanya melalui co-

5   
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generation) dan transportasi bahan bakar, bersama dengan 

produk bermanfaat lainnya 

5.  TKK61091 Emisi Industri 2 
Ganjil 

(3/5/7) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa dapat belajar tentang 

konsep emisi (sumber, komposisi, faktor emisi dan 

dampak), perhitungan dan analisis emisi industri. 
5   

6.  TKK61071 
Teknologi Minyak dan 

Gas 
3 

Ganjil 

(5/7) 

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami 

dasar-dasar teknologi pemrosesan minyak bumi dan gas 

alam. Pokok bahasan mata kuliah ini yaitu (1) Pengantar 

tentang minyak mentah dan pengolahannya, Teknologi 

pengolahan minyak bumi (proses distilasi, proses 

konversi, dan pemurnian), (2) Pengantar tentang gas alam 

dan pengolahannya, Teknologi pengolahan gas alam: 

eksplorasi gas, proses pengolahan gas asam, pemurnian 

produk, dan pencairan gas alam 

5   

7.  TKK62072 Material Energitika 3 
Genap 

(4/6) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang 

prinsip dasar material yang berpotensi digunakan sebagai 

sumber energi 
5   

8.  TKK62094 Eco-Material 2 
Genap 

(4/6) 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep eco-

material dan teknik konversi limbah menjadi eco-

material. Mata kuliah ini memberikan penekanan pada 

pengenalan konsep eco-material, paradigma 

keberlanjutan, dan pengetahuan terhadap perkembangan 

terkini terkait dengan penerapan eco-material. Selain itu 

juga dipelajari  beberapa topik pilihan terkait dengan  

teknik konversi limbah menjadi eco-material. 

5   

9.  TKK62095 Teknologi Bioproses 2 
Genap 

(4/6) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang 

materi kuliahnya meliputi teknik sterilisasi, 

pengembangan inokulum, desain fermentor dan 

downstream processing. Mata kuliah ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang teknik 

sterilisasi bahan, downstream processing, peralatan dan 

desain fermentasi yang dapat diaplikasikan pada proses 

fermentasi skala industri. 

5   

http://teknik.ub.ac.id/
mailto:teknik@ub.ac.id


 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

FAKULTAS TEKNIK 
Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia 

Telp. : +62-341-587710; Fax : 62 341 551430 

http://teknik.ub.ac.id  E-mail : teknik@ub.ac.id  

No Kode MK Nama MK sks Semester Deskripsi 
Kapasitas 

(orang) 

Jadwal Perkuliahan 

Hari Jam 

10.  TKK62058 Instrumentasi Kimia 3 
Genap 

(4/6) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan  mengenai 

konsep dasar properti gas, liquid, dan solid. Selain itu  

juga menjelasakan konsep dasar hukum termodinamika I 

dan aplikasinya dalam bidang teknik kimia. Setelah 

mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 

menerapkan ilmu yang diperoleh didalam kelas dalam 

melaksanakan eksperimen. 

5   

11.  TKK62095 
Teknik Pengolahan 

Limbah Cair 
2 

Genap 

(4/6) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang 

karakteristik limbah cair, tahapan proses pengolah limbah 

cair, proses pengolahan limbah cair serta aplikasi 

pengolahan limbah pada industri kimia. 

5   

 

Data diperbarui tanggal 5 Februari 2021. 
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